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

1.10. Acords i resolucions

Acord 2/XII del Parlament de Catalunya, de creació del Grup de 
Treball sobre Eutanàsia i Suïcidi Assistit
251-00004/12

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 9, 04.07.2019, DSPC-P 301

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 4 de juliol de 2019, d’acord 
amb l’article 55 del Reglament del Parlament, ha aprovat la constitució del Grup de 
Treball sobre Eutanàsia i Suïcidi Assistit (tram. 251-00004/12) mitjançant l’adopció 
del següent

Acord
S’acorda crear el Grup de Treball sobre Eutanàsia i Suïcidi Assistit (GTESA), 

amb les característiques següents: 

Denominació
Grup de Treball sobre Eutanàsia i Suïcidi Assistit.

Objecte
L’objecte del grup de treball és l’estudi i l’anàlisi de la pràctica de l’eutanàsia i del 

suïcidi assistit per a una mort digna.

Composició
El grup de treball es compon de representants de tots els grups i subgrups par-

lamentaris. En concret, d’un membre de cada grup i subgrup parlamentari més un 
suplent.

Mètode de funcionament
El grup de treball pot sol·licitar la compareixença d’experts, d’acord amb els ar-

ticles 57 i 59 del Reglament del Parlament.

Resultat dels treballs
Els treballs han de donar lloc a un informe amb la proposta objecte del grup de 

treball, amb les recomanacions i conclusions corresponents, i també amb les propos-
tes d’iniciatives parlamentàries, si escau.

Termini de lliurament de l’informe o de les conclusions 
La proposta i els resultats s’han de lliurar a la Comissió en el termini de quatre 

mesos hàbils a comptar de la constitució del grup de treball.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió, 

Yolanda López Fernández

Resolució 491/XII del Parlament de Catalunya, sobre la 
immatriculació dels béns immobles de l’Església catòlica
250-00440/12

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 9, 04.07.2019, DSPC-C 301

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 4 de juliol de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la immatriculació dels béns immobles de 
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l’Església catòlica (tram. 250-00440/12), presentada pel Grup Parlamentari de Cata-
lunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà 
i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 23898).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya constata que el Govern de l’Estat no ha complert 

el que estableix la proposició no de llei aprovada per la Comissió de Justícia del 
Congrés dels Diputats el 4 d’abril de 2017 (exp. núm. 161/001437), que demanava 
l’elaboració, en el termini improrrogable de sis mesos, d’un estudi sobre els béns im-
matriculats en favor de l’Església catòlica des del 1998, i la revisió de les immatricu-
lacions fetes sense l’existència d’un títol material i previ que justifiqués la titularitat 
del dret real corresponent.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a redactar, en el 
termini improrrogable de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta resolució, un estudi 
en què es recullin els punts següents: 

a) Una relació de tots els béns que han estat immatriculats des del 1978 fins al 
2015 a favor de l’Església catòlica, amb la reclamació de la titularitat del domini o 
d’altres drets reals immatriculats si la immatriculació s’ha fet sense l’existència d’un 
títol material i previ que justifiqui la titularitat de dret real sobre el bé immoble de 
què es tracti, o bé que el bé sigui no susceptible de propietat privada perquè és de 
domini públic eminent encara que no estigui catalogat com a tal.

b) L’impacte de les immatriculacions de l’Església Catòlica en la gestió, la con-
servació i la difusió dels béns inclosos en el catàleg general de patrimoni històric 
de Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Go-
vern de l’Estat l’elaboració urgent de l’estudi establert per la proposició no de llei a 
què fa referència l’apartat 1, amb la informació subministrada pel Col·legi de Regis-
tradors, i la tramesa d’aquest estudi a la Generalitat, pel que fa als immobles situats 
en el territori de Catalunya, i a reclamar-li, així mateix, el compliment íntegre la 
dita proposició no de llei.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió, 

Yolanda López Fernández

Resolució 492/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament 
de les condicions de treball i seguretat dels operadors jurídics a 
l’edifici dels jutjats de Sabadell
250-00599/12

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 9, 04.07.2019, DSPC-C 301

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 4 de juliol de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de 
treball i seguretat dels operadors jurídics a l’edifici dels jutjats de Sabadell (tram. 
250-00599/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya (reg. 30690).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir adequadament, durant el 

tercer trimestre del 2019, el compromís adquirit pel Departament de Justícia relatiu 
a la greu situació de manca d’unes condicions laborals mínimes en què es troben els 
funcionaris i la resta d’operadors jurídics dels jutjats de Sabadell pel que fa a la ne-
cessària renovació del sistema obsolet de refrigeració i calefacció de l’edifici.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió, 

Yolanda López Fernández
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la llengua materna i l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides
250-00765/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Educació en la sessió 18, tinguda el 09.07.2019, 
DSPC-C 303.

Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística
250-00772/12

RETIRADA

Retirada pel GP CatECP (reg. 41783).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019.
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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 gratuïtat dels llibres de text i el material 
curricular
202-00005/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; SP CUP-CC; GP ERC (reg. 42203; 42211; 42249).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2019 al 15.07.2019).
Finiment del termini: 16.07.2019; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el finançament de recursos per a les 
persones sordes
250-00827/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 42177; 42204).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la salut sexual i reproductiva
250-00828/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 42178; 42205).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a 
Vilassar de Mar
250-00829/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 42206).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.07.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a millorar 
l’execució penal
250-00830/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 42179; 42208).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la formació específica dels funcionaris 
de justícia en ciberseguretat i delictes informàtics
250-00831/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 42180; 42209).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la publicació anual d’informes sobre 
antivirals per a l’hepatitis C als centres penitenciaris
250-00832/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 42181; 42207).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat al 
Servei informàtic penitenciari català
250-00833/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 42182; 42210).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones i el 
llenguatge sexista als mitjans de comunicació
250-00834/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 42183).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.07.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució de condemna de l’ús de diners públics per a 
pagar la publicació d’articles separatistes a la premsa internacional
250-00871/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 41554 i 42212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la condena 
por el uso de dinero público para pagar por la colocación de artículos pro-separatis-
tas en la prensa internacional por sucesivos Governs de la Generalitat, para que sea 
sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La opacidad que caracterizaba a los anteriores Governs separatistas de la Gene-

ralitat ha sido una mala práctica heredada por el actual Govern. Dicha opacidad es 
especialmente grave con el derroche de dinero público que se ha venido llevando a 
cabo desde las delegaciones del Govern de la Generalitat en el exterior.

Es un deber inexcusable de las autoridades públicas actuar con trasparencia para 
que los ciudadanos puedan controlar si su actividad se ajusta a las normas demo-
cráticas vigentes.

Fruto de las reiteradas e insistentes denuncias por algunos grupos de la oposición 
en casos tan flagrantes como la millonaria contratación del lobby Independent Di-
plomat y especialmente a raíz de la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuen-
tas del gasto realizado por el Govern de la Generalitat en «acción exterior», se han 
podido conocer ilegalidades y prácticas tan graves como el pago con dinero público 
para la colocación en medios de comunicación, especialmente en prensa interna-
cional, de artículos de opinión pro-separatista de diversas personas que ostentaron 
cargos de autoridad pública en la Generalitat.

Así, tal y como consta en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, In-
dependent Diplomat, lobby pagado con dinero público de la Generalitat, colocó artí-
culos de opinión favorables al proyecto político de los partidos separatistas de Artur 
Mas y Francesc Homs en medios como The Guardian o el New York Times cuando 
ostentaban las más altas responsabilidades políticas del Govern de la Generalitat. 

La continuada contratación de lobbys y otros proveedores de servicio similares 
a Independent Diplomat con dinero público sobre los que los Governs de la Gene-
ralitat no han dado la más mínima información sobre los encargos realizados, y el 
hecho de que los mismos diarios internacionales en los que habían sido previamente 
publicados artículos con opiniones de partido por Artur Mas recogiesen artículos 
similares de los Sres. Puigdemont, Junqueras y Forcadell, son indicios más que ra-
zonables de que el dinero público se haya continuado destinando a la colocación de 
piezas de propaganda partidista en la prensa internacional.

El patrimonio público está vinculado a la persecución de los fines de interés ge-
neral legalmente previstos y no a los fines partidistas, particulares o privados que 
puedan tener las personas que ocupan autoridades públicas. En consecuencia, el uso 
de dinero público de la administración para perseguir esos fines de los partidos po-
líticos independentistas es ilegal.

Por ello, es intolerable tanto el desvío de patrimonio público en sí que implica el 
uso de dinero público para servicios de colocación en prensa internacional de artí-
culos de opinión, como la intencionada omisión de procedimientos de recuperación 
del dinero desviado e investigación y sanción de esas conductas por las personas que 



BOPC 382
11 de juliol de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 14

actualmente tienen responsabilidades públicas por el mero hecho de compartir ideo-
logía con las personas que indebidamente se beneficiaron del desvío. 

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

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Cataluña condena: 
A. La mala práctica consistente en emplear patrimonio público para la elabo-

ración y colocación en la prensa internacional de artículos de opinión, plenamente 
identificables con los programas electorales de los partidos separatistas y no con las 
competencias constitucionales y estatutarias de la Generalitat, con indebido provec-
ho de la autoridad y responsabilidad pública que se ostenta.

B. La mala práctica de que los sucesivos Governs de la Generalitat amparen este 
desvío de dinero público en vez de investigarlo y sancionarlo.

«2. El Parlament de Cataluña insta al Govern a iniciar inmediatamente los cor-
respondientes procedimientos de investigación, sanción y recuperación de patrimo-
nio público derrochado en las conductas ilegales de desvío de dinero público a la 
colocación de artículos de opinión en la prensa internacional plenamente identifica-
bles con los programas electorales de los partidos políticos separatistas y no con las 
competencias constitucionales y estatutarias de la Generalitat de Cataluña.»

Palacio del Parlamento, 25 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Ignacio Martín Blanco, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la prevenció i extinció d’incendis i les 
actuacions necessàries a la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues
250-00872/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 41650 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre preven-
ció i extinció d’incendis i actuacions necessàries a la Ribera d’Ebre, el Segrià i les 
Garrigues, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Gran Incendi Forestal (GIF) que ha afectat a la Ribera d’Ebre, el Segrià i les 

Garrigues, i que ha calcinat més de 5.000 hectàrees, posa de manifest les deficièn-
cies que en matèria de prevenció d’incendis tenim com a país. A partir d’ara caldrà, 
per una banda, posar tots els mitjans disponibles per ajudar aquest territori a recupe-
rar-se quan abans millor d’aquesta situació, i per altra, començar a posar les bases en 
matèria de prevenció d’incendis per intentar evitar una altra tragèdia com aquesta.

La Generalitat de Catalunya destina un 90% de la despesa en incendis dels úl-
tims 15 anys en l’extinció. Només 1 de cada 10 euros es destina a la prevenció d’in-
cendis.

Tots els experts en matèria d’extinció d’incendis tenen clar que en cas de grans 
incendis forestals per més mitjans d’extinció que disposin, resulta molt difícil con-
trolar un incendi si no es compta amb un territori que ajudi en aquesta tasca. En 
concret, es refereixen a la necessitat de tenir un mosaic paisatgístic agroforestal, que 
mantingui unes estructures forestals resistents davant els incendis (franges, zones de 
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baixa càrrega de combustible, etc.), i que contingui conreus actius que actuïn com a 
tallafocs i/o ajudin a sectoritzar incendis.

Una de les eines que disposen les grans masses forestals del país per intentar 
previndre els grans incendis forestals son els Plans de prevenció d’incendis (PPI) 
en els Perímetres de Protecció Prioritària (PPP). Justament, la major part de la zona 
afectada pel greu incendi forestal de la Ribera d’Ebre no està integrada en cap PPP, i 
per tant no ha pogut desenvolupar cap actuació en matèria de prevenció de grans in-
cendis forestals. I es tracta d’un territori amb una continuïtat i estructura de la massa 
forestal que el fa molt vulnerable davant un gran incendi. En concret, resten fora de 
cap PPP el nord-oest del municipi de Flix, el nord del municipi de Riba-roja d’Ebre, 
el sud dels municipis de La Granadella, Llardecans, Maials, Seròs i la Granja d’Es-
carp, l’oest del municipi de Bovera, i la totalitat del municipi d’Almatret.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent presenta la següent: 

Proposta de resolució
Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
1. A abordar la gestió dels incendis forma global prioritzant la revisió i modifi-

cant dels límits dels Perímetres de Protecció Prioritària actuals i la redacció de tots 
els PPP que no estan redactats en un termini màxim d’un any.

2. En el termini de 90 dies presentar un pla d’actuació urgent per a la restauració 
de la zona afectada per l’incendi de la Ribera d’Ebre. Aquest pla hauria d’incloure 
arranjament de camins, construcció d’una xarxa bàsica de punts d’aigua i millorar 
els existents, retirada de vegetació morta d’indrets problemàtics com vores de ca-
mins o fons de barrancs, ajudes a fons perdut per a la reposició de vehicles i recupe-
ració/reconstrucció d’equipaments agraris malmesos, etc.

3. En el termini de 90 dies delimitar un Perímetre de Protecció Prioritària al 
sector nord de la Ribera d’Ebre i sud del Segrià, que englobi les masses forestals 
del nord-oest del municipi de Flix, el nord del municipi de Riba-roja d’Ebre, el sud 
dels municipis de La Granadella, Llardecans, Maials, Seròs i la Granja d’Escarp, 
l’oest del municipi de Bovera, i la totalitat del municipi d’Almatret, que se n’elabori 
el corresponent Pla de Prevenció d’Incendis, i que se’l doti pressupostàriament per 
a la seva execució.

4. Incrementar les partides pressupostàries destinades a la prevenció d’incendis 
tendint a un equilibri progressiu entre el percentatge destinat a extinció i el destinat 
a prevenció, assolint l’equilibri total en un període de 5 anys garantint també la do-
tació pressupostària per les actuacions planificades als PPP.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2019
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC

Proposta de resolució sobre l’ús de les xarxes socials del Govern
250-00873/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 41765 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Proposta de resolució sobre l’ús de les 
xarxes socials del Govern de la Generalitat de Catalunya, para que sea sustanciada 
ante la Comissió d’Educació, con el siguiente texto: 
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Exposició de motius
El 26 de juny de 2016, el compte oficial de Twitter del Govern de la Generalitat 

va publicitar la presentació d’un llibre del Sr. Quim Torra, Honorables. Cartes a la 
pàtria perduda, una recopilació d’articles publicats a El Matí Digital.

Una part important de la producció literària del Sr. Torra ens avergonyeix a molts 
catalans i ha rebut la condemna del tres principals grups del Parlament Europeu.

Per exemple, alguns dels seus articles d’opinió destaquen per la seva hispanofò-
bia: 

«Espanya, essencialment, ha estat un país exportador de misèria, materialment i 
espiritualment parlant. Tot el que ha estat tocat pels espanyols ha esdevingut font de 
discriminacions racials, diferències socials i subdesenvolupament. La ‘Madre Pa-
tria’ ha acabat devorant sempre els seus fills i els ha deixat la pitjor de les herències: 
una identitat estrafeta, una memòria extirpada, la suburbialització mental». https://
elmati.cat/dia-de-la-raza-pero-quina-raca/.

Altres articles són certament supremacistes i animalitzen als catalans castellano-
parlants: 

«Ara mires al teu país i tornes a veure parlar les bèsties. Però són d’un altre ti-
pus. Carronyaires, escurçons, hienes. Bèsties amb forma humana, tanmateix, que 
glopegen odi. Un odi pertorbat, nauseabund, com de dentadura postissa amb verdet, 
contra tot el que representa la llengua.

Són aquí, entre nosaltres. Els repugna qualsevol expressió de catalanitat. És una 
fòbia malaltissa. Hi ha alguna cosa freudiana en aquestes bèsties. O un petit sotrac 
en la seva cadena d’ADN. Pobres individus! Viuen en un país del que ho desconeixen 
tot: la seva cultura, les seves tradicions, la seva història. Es passegen impermeables 
a qualsevol esdeveniment que representi el fet català. Els crea urticària. Els rebota 
tot el que no sigui espanyol i en castellà». https://tarragonadigital.com/opinio/5052/
la-llengua-i-les-besties 

També té altres escrits xenòfobs i antiimmigració: 
«Quan es corre el risc que la nació es desfaci com un sucret en un vas de llet, 

quan estan sonant totes les alarmes alhora per la nostra supervivència com a poble, 
la discussió ideològica no pot ser en cap cas l’eix que ens separi, pel seu damunt hi 
ha el destí de Catalunya.»

Atès que molts d’aquests articles que han rebut la condemna europea van ser 
publicats, precisament, a El Matí Digital, al mal ús d’un canal oficial per publicitar 
una activitat privada del Sr. Quim Torra s’afegeix el fet de promocionar una de les 
facetes més reprovables de l’actual President de la Generalitat com és la publicació 
d’articles que els principals partits europeus han condemnat pel seu supremacisme 
i xenofòbia.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Cataluña: 
1. Condemna els articles supremacistes i xenòfobs del Sr. Quim Torra com ja han 

fet els tres principals grups del Parlament Europeu.
2. Demana a la Generalitat de Catalunya fer un ús adient dels perfils oficials del 

Govern de la Generalitat a les xarxes socials.
3. Insta a la Generalitat de Catalunya a no fer servir els perfils oficials del Go-

vern de la Generalitat a les xarxes socials per promocionar activitats privades del 
seu President o dels seus Consellers.

Palacio del Parlamento, 1 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

https://elmati.cat/dia-de-la-raza-pero-quina-raca/
https://elmati.cat/dia-de-la-raza-pero-quina-raca/
https://tarragonadigital.com/opinio/5052/la-llengua-i-les-besties
https://tarragonadigital.com/opinio/5052/la-llengua-i-les-besties
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Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística
250-00874/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 41782 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre la discriminació lingüística, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Declaració Universal dels Drets Lingüístics va ser aprovada a Barcelona du-

rant la Conferència Mundial de Drets Lingüístics, celebrada del 6 al 9 de juny de 
1996 per iniciativa del Comitè de Traduccions i de Drets Lingüístics del PEN Club 
Internacional i el CIEMEN; va comptar amb el suport tècnic de la Unesco, la par-
ticipació de 66 organitzacions no governamentals, 41 centres PEN i 41 experts in-
ternacionals en jurisprudència lingüística. L’objecte principal de la Declaració era 
promoure els drets lingüístics, especialment llengües amenaçades.

El text de la Declaració considera la diversitat lingüística i cultural existent al 
món i rebutja l’homogeneïtzació cultural forçada, defineix el concepte de llengua 
pròpia d’un territori, reconeix drets lingüístics individuals (dret a ser reconegut 
membre d’una comunitat lingüística, dret a l’ús públic i privat d’una llengua,...) i 
drets lingüístics col·lectius (dret a disposar de serveis culturals, dret a la presència 
equitativa de la llengua i la cultura en els mitjans de comunicació, etc).

En el seu preàmbul estableix que la situació de la llengua és el resultat de la con-
fluència i de la interacció d’una gran varietat de factors politicojurídics; ideològics i 
històrics; demogràfics i territorials; econòmics i socials; culturals, lingüístics i soci-
olingüístics; interlingüístics i finalment subjectius. Així mateix, assenyala la secular 
tendència unificadora de la majoria d’estats que es manifesta a reduir la diversitat i a 
afavorir actituds adverses a la pluralitat cultural i al pluralisme lingüístic.

Les amenaces que pressionen les comunitats lingüístiques sigui per la manca 
d’autogovern, per una demografia limitada o bé parcialment o enterament dispersa, 
per una economia precària, per una llengua no codificada o per un model cultural 
oposat al predominant, fan que moltes llengües no puguin sobreviure i desenvolu-
par-se.

Per tot això, la Declaració parteix de les comunitats lingüístiques i no pas dels 
Estats i s’inscriu en el marc de reforçament de les institucions internacionals capa-
ces de garantir un desenvolupament sostenible i equitatiu per a tota la humanitat, i té 
com a finalitat de propiciar l’organització d’un marc polític de la diversitat lingüís-
tica basat en el respecte, la convivència i el benefici recíprocs.

Així mateix en les seves disposicions addicionals estableix que els poders pú-
blics han de prendre totes les mesures oportunes per a l’aplicació dels drets lingüís-
tics en el seu àmbit d’actuació, han de vetllar perquè les autoritats i les organitza-
cions i les persones concernides siguin informades dels drets i deures correlatius 
que se’n desprenen i han de preveure, d’acord amb les legislacions vigents, les san-
cions derivades de la violació dels drets lingüístics.

L’article 32 de l’Estatut català assegura que totes les persones tenen dret a no ser 
discriminades per raons lingüístiques. No obstant això, cada any milers de persones 
són discriminades per parlar en català, tal com afirma Plataforma per la Llengua. 
La majoria de les discriminacions lingüístiques es produeixen en la relació amb les 
administracions públiques i s’han catalogat com a greus pel fet que el ciutadà s’ha 
quedat sense la possibilitat de fer el tràmit o gestió perquè ha estat vexat o agredit.
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La causa principal d’aquestes discriminacions és que, a diferència d’Estats de-
mocràtics plurilingües com el Canadà, Bèlgica, Suïssa o Finlàndia, l’Estat espanyol 
funciona amb una llengua de primera, sempre vàlida, i tracta la resta com a secun-
dàries, fet que ocasiona un descuit generalitzat a l’hora de prestar els serveis en ca-
talà. A més, moltes discriminacions no es denuncien o bé els parlants renuncien als 
seus drets lingüístics per evitar situacions d’aquesta mena.

Cal destacar l’incompliment del tractat internacional de promoció de les llengües 
regionals o minoritàries mitjançant la Carta Europea de les Llengües Regionals o 
Minoritàries (CELRM). Així ho ha anat denunciant El Consell d’Europa i l’entitat la 
Plataforma per la Llengua en un informe que va presentar el 2018 davant el Comitè 
d’Experts del Consell d’Europeu, que actualment està avaluant el compliment de la 
Carta. Aquest informe recollia casos greus de discriminació contra els parlants de 
llengües distintes del castellà, particularment en els àmbits de la justícia, la salut i 
el tracte amb la policia, que mostraven clarament que es tracta d’una pràctica gene-
ralitzada i sistèmica.

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. Impulsar campanyes informatives a les dependències públiques per recordar a 

la ciutadania que té el dret de parlar i ser atesa en català i occità dins del seu domini 
lingüístic i que no pot ser discriminada per raó de llengua.

2. Oferir assistència gratuïta i completa a aquelles persones que hagin estat víc-
times de discriminació lingüística.

3. Aprovar un pla d’investigació, prevenció i abordatge per part del Departament 
d’Interior i de Justícia que permeti que la discriminació lingüística s’investigui d’ofi-
ci i no només quan hi ha denúncies.

4. Introduir a la Llei 1/1998 de política lingüística mesures efectives contra la 
discriminació lingüística.

5. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat perquè compleixi, de-
finitivament, les disposicions del tractat internacional de la CELRoM per garantir 
drets lingüístics en matèria d’educació, justícia, administracions públiques, mitjans 
de comunicació, cultura, activitat econòmica i cooperació transfronterera.

6. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat perquè instai els mi-
nisteris a oferir també en català tots els serveis als ciutadans dels territoris de parla 
catalana i que adopti les mesures necessàries perquè les dependències públiques de 
l’Administració de l’Estat, especialment les comissaries i dependències judicials, 
tinguin cartells que recordin a la ciutadania que té dret de parlar i ser atès en català.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada, 

GP CatECP
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Proposta de resolució sobre la revisió del finançament de les 
universitats públiques
250-00875/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 41823 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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 les reivindicacions 
de la Universitat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, amb el text següent:

Exposició de motius
Al juny de 2019 l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) va eme-

tre un comunicat alertant sobre la greu situació financera de les universitats públi-
ques catalanes. El document enunciava els següents quatre punts: 

1. Revisió del model de finançament: és notori que l’actual model de finançament 
de les universitats públiques catalanes és un llast per al futur del sistema. Cal fina-
litzar el procés de revisió iniciat a finals de 2017 per a garantir el bon funcionament 
de les nostres institucions.

2. Responsabilitat pressupostària: malgrat les considerables restriccions econòmi-
ques que les universitats públiques catalanes han sofert durant els darrers anys, aques-
tes han assumit la seva responsabilitat amb el país, garantint l’equilibri pressupostari.

3. Ambició de millora: les universitats públiques catalanes ocupen posicions re-
llevants a diversos i importants rànquings nacionals i internacionals gràcies a l’es-
forç de la comunitat universitària i a la bona feina feta anys enrere. Aquesta situació 
està en perill, atès que el finançament actual és inferior al de fa una dècada, cosa 
que és insostenible. En canvi, amb un finançament adequat les universitats públi-
ques catalanes podrien mantenir i enfortir la seva qualitat i prestigi en recerca, do-
cència i transferència de coneixement. En aquest sentit, les universitats públiques 
catalanes tenen l’ambició de seguir sent institucions de referència al nostre país, a fi 
de potenciar el seu paper generador i transmissor de coneixement i, així, contribuir 
al desenvolupament cultural, tecnològic i científic de la societat.

4. Referents socials: l’ACUP defensa i reivindica el paper de les universitats pú-
bliques catalanes com a institucions que contribueixen decisivament a la construc-
ció d’una societat més justa, democràtica, responsable, equitativa i socialment com-
promesa, i té el convenciment que l’actual model de finançament entorpeix aquesta 
noble missió universitària.

Així mateix, el document reclamava amb urgència «que el Govern de la Genera-
litat de Catalunya assumeixi que les universitats catalanes públiques són una priori-
tat per al futur del país i prengui decisions reals i efectives per dur a terme una mi-
llora immediata del finançament públic del sistema universitari català que permeti 
revertir la situació econòmica en què es troba. Finalment, des de l’ACUP apel·lem la 
societat catalana perquè sigui conscient que les nostres universitats públiques, clau 
de progrés i de benestar, es troben en una situació que pot comprometre el futur de 
Catalunya».

No hi ha dubte que cal prendre amb urgència accions de millora per respondre a 
les necessitats que estan exposant els rectors.

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 elaborar un Pla 

d’acció urgent que doni resposta a les urgències detectades per l’Associació Catalana 
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d’Universitats Públiques (ACUP), incloent una revisió del finançament que permeti 
revertir la situació econòmica, basada en indicadors de qualitat, i presentant les so-
lucions de millora i el Pla d’acció en un termini màxim de tres mesos a la Comissió 
d’Empresa i Coneixement.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre les mesures per a millorar l’Hospital 
Comarcal de Blanes
250-00876/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 41824 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre medidas 
para la mejora del Hospital Comarcal de Blanes, para que sea sustanciada ante la 
Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las deficiencias del servicio ofrecido en el Hospital Comarcal de Blanes se re-

montan a los recortes de 2011, cuando se eliminaron los servicios de ginecología y 
obstetricia por decisión de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

Desde entonces la situación ha ido empeorando, tanto en el servicio ofrecido 
como en la infraestructura del propio hospital.

Los pacientes siguen sufriendo un servicio de urgencias desbordado que, además, 
no cuenta con un ginecólogo ni la maquinaria necesaria para realizar pruebas de 
obstetricia, con lo que una embarazada que ha sufrido algún tipo de urgencia debe 
abandonar el centro de salud y dirigirse al Hospital de Calella con sus propios me-
dios de transporte.

Asimismo, la falta de camas de hospitalización hace que una persona opera-
da quirúrgicamente por lesiones traumatológicas pueda tener que bajar a urgenci-
as compartiendo box con otro paciente, con el consiguiente riesgo de contagio in-
ter-hospitalario.

Desde hace años, los ciudadanos de Blanes, Lloret de Mar y Tossa de Mar han 
reclamado revertir los recortes salvajes que se acometieron por el gobierno de Artur 
Mas y que hasta la fecha no se han solventado.

Ya en la XI legislatura se aprobó la Resolución 237/XI para solventar, en la me-
dida de lo posible, las deficiencias que se recogen en esta exposición de motivos sin 
que se haya resuelto a día de hoy ninguna de esas incidencias en el servicio público 
de salud del Hospital Comarcal de Blanes.

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. Recuperar y mantener la prestación de los servicios de guardia de cirugía y 

traumatología del Hospital Comarcal de Blanes.
2. Recuperar el servicio de ginecología y obstetricia del hospital, suprimido el 

año 2011.
3. Recuperar las veinte habitaciones destinadas a patología aguda de medicina 

interna del hospital para poder atender pacientes del servicio de urgencias, con el 
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objetivo de que este servicio vuelva a funcionar con normalidad y sin tener que do-
blar los boxes.

4. Recuperar el servicio de horario nocturno de los Centros de Atención Prima-
ria de Blanes, Lloret de Mar y Tossa de Mar, con el aumento correspondiente de 
personal.

5. Dotar la partida presupuestaria necesaria para abastecer al Hospital Comar-
cal de Blanes del equipo para realizar pruebas diagnósticas propias del servicio de 
ginecología y obstetricia.

6. Garantizar los servicios de pediatría, ginecología y obstetricia todos los días 
de la semana en el hospital.

7. Garantizar el funcionamiento de los quirófanos las 24 horas en el hospital.

Palacio del Parlamento, 27 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Alfonso Sánchez Fisac, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’instal·lacions 
esportives per a la pràctica del criquet
250-00877/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 41924 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado, Dimas Gra-

gera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo esta-
blecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Pro-
puesta de resolución sobre el desarrollo de instalaciones deportivas para la práctica 
del cricket, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
El cricket es un deporte de bate y pelota en el que se enfrentan dos equipos de 

once jugadores cada uno. Se juega en un campo de hierba, más o menos ovalado 
(elíptico), cuya extensión no debe ser inferior a la de uno de fútbol. En el centro del 
campo hay un terreno rectangular al que se le conoce con el nombre de pitch.

El cricket es originario de Inglaterra, popular en la mancomunidad británica de 
naciones y deporte de masas en los países del subcontinente indio.

La globalización en las comunicaciones y los flujos humanos hicieron llegar hace 
años a España este deporte; de hecho, existen federaciones específicas de cricket en 
diferentes comunidades autónomas, con instalaciones adecuadas para su práctica, 
fomento y celebración de competiciones nacionales e internacionales en los diferen-
tes formatos competitivos, generando interés deportivo y dinamismo económico y 
social.

La Federación Catalana de Cricket desempeña una labor creciente en el desa-
rrollo de este deporte gestionando ligas, deportistas y competiciones; siendo la Fe-
deración de este deporte que más deportistas de élite aporta a las competiciones 
internacionales. Pero, a pesar de su buen hacer y de situar a Cataluña como buque 
insignia en el cricket a nivel nacional, somos la única comunidad autónoma que no 
dispone de una sola instalación específica para la práctica de este deporte. De esta 
manera, se ven abocados a derivar la práctica y las competiciones nacionales e in-
ternacionales que organiza a otras comunidades que sí disponen de instalaciones 
reglamentarias.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a incorporar a la 

política de infraestructuras deportivas de la Generalitat la habilitación o construc-
ción de al menos una instalación deportiva reglamentaria para la práctica exclusiva 
del cricket, desarrollando el proyecto en colaboración con la Federación Catalana 
de Cricket y el Área Metropolitana de Barcelona, para su instalación en esta área.

Palacio del Parlamento, 28 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, Dimas Gragera Velaz, 

diputados, GP Cs

Proposta de resolució de reprovació del director del Centre d’Estudis 
d’Opinió
250-00878/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 41997 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Propos-
ta de resolució de reprovació del director del Centre d’Estudis d’Opinió, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant la celebració d’una compareixença davant la Comissió d’Afers Instituci-

onals del Parlament, per a informar sobre l’elaboració de l’enquesta sobre l’opinió 
política adreçada al conjunt de l’Estat encarregada pel Departament de la Presidèn-
cia, el director del Centre d’Estudis d’Opinió ha manifestat unes paraules que no 
són pròpies ni dignes d’un directiu d’una entitat del sector públic de la Generalitat.

En la seva intervenció per a posar en contrastar els resultats de les eleccions 
generals del passat 28 d’abril de 2019 amb les dades d’una enquesta realitzada pel 
CEO amb motiu d’aquesta contesa electoral, el director del CEO, referint-se de for-
ma concreta, explícita i inequívoca a la formació política del Partit Popular ha pro-
nunciat la següent expressió: 

«En quan al PP, vam tenir problemes amb aquesta franja de l’extrema dreta ca-
talana. Li donàvem un 5,9% i dos escons i van obtenir 4,9% i un escó».

La qualificació d’extrema dreta catalana al Partit Popular és una ofensa als mem-
bres d’aquesta formació política amb representació a totes les institucions públiques, 
però és també una ofensa i una humiliació per als centenars de milers de catalans 
que eleccions rere eleccions donen la seva confiança al Partit Popular.

No es pot permetre, i no s’ha de deixar sense retret públic, que en seu parla-
mentària el màxim responsable de l’entitat encarregada dels estudis d’opinió de la 
Generalitat de Catalunya es dirigeixi amb l’expressió «extrema dreta catalana» al 
Partit Popular.

Aquestes afirmacions del director del CEO posen de manifest el seu sectarisme, 
la seva parcialitat i la seva incapacitat per continuar al capdavant d’aquesta entitat.

El Partit Popular és una formació política constitucional, que va néixer amb el 
restabliment de la democràcia al 1975 i que defensa els valors de la llibertat i la de-
mocràcia a Catalunya i a la resta d’Espanya.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 
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Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya reprova al director del Centre d’Estudis d’Opinió 

per les seves afirmacions en seu parlamentària al qualificar a la formació política del 
Partit Popular com a «extrema dreta catalana».

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a cessar de forma 
immediata al director del Centre d’Estudis d’Opinió ja que les seves afirmacions 
l’incapaciten per continuar al capdavant d’aquesta entitat.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, dipu-

tada, SP PPC

Proposta de resolució sobre l’antisemitisme
250-00879/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42006 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Susana Beltrán García, diputada, Blanca Vic-

toria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la Propuesta de resolución sobre el antisemitismo, para que sea sustanciada 
ante la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
De acuerdo con la definición de trabajo de la Alianza Internacional para el Re-

cuerdo del Holocausto de 2016, «el antisemitismo es una cierta percepción sobre 
los judíos, que puede expresarse como odio hacia los judíos. Las manifestaciones 
retóricas y físicas de antisemitismo están dirigidas a individuos judíos o no judíos 
(que están relacionados con ellos o los apoyan) y / o sus propiedades, a instituciones 
comunitarias judías e instalaciones religiosas».

En la Europa de los valores no existe una justificación legítima para las actitudes 
antisemitas. Es más, el antisemitismo ha demostrado ser una amenaza tanto para 
las personas judías como para estos valores, sobre los que se asienta el proyecto de 
integración europeo.

Es inaceptable que el antisemitismo haya aumentado en los últimos años. Lo he-
mos visto recientemente con el boicot que se ejerció contra la selección de waterpolo 
femenino de Israel en los ayuntamientos de Molins de Rey y Barcelona, simplemen-
te por ser ciudadanas que libremente querían representar con el deporte a su país y 
con la lamentable complicidad de los ayuntamientos de estas ciudades.

Durante años, el Movimiento «Boicot, Desinversión y Sanciones» (abreviado a 
BDS) ha estado pidiendo un boicot a Israel, sus bienes y servicios, y sus artistas, ci-
entíficos y atletas. Es decir, ciudadanos que no tienen por qué estar de acuerdo con 
el gobierno de su país, pero sí quieren a su patria, Israel, y libremente la promoci-
onan alrededor del mundo. Las acciones del Movimiento BDS no son solo antisio-
nistas, sino también profundamente antisemitas, puesto que tanto han ido dirigidas 
hacia ciudadanos y productos israelíes como hacia todo lo judío, como medida de 
presión a ese estado, como sucedió con el boicot al cantante estadounidense judío 
Matisyahu.

El llamamiento generalizado al boicot, en su radicalismo, actúa contra los ciuda-
danos israelíes y contra la fe judía en su conjunto.
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A menudo, declaraciones que se formulan como supuestas crÍticas a las políticas 
del Estado de Israel, de hecho expresan odio a los judíos y su religión y afectan a la 
ciudadanía de este país que es la que recibe el rechazo y el boicot.

Diversas sentencias de tribunales españoles han condenado las acciones de apoyo 
al boicot BDS porque representan una vulneración de los derechos fundamentales 
de la persona. Estas sentencias coinciden en que se está vulnerando el derecho fun-
damental a la igualdad expresado en el artículo 14 de la Constitución Española, en 
tanto en cuanto supone una vulneración del derecho a la igualdad.

Asimismo, ya algunos parlamentos europeos han condenado las actividades del 
movimiento BDS por su carácter antisemita, como los de Francia y Alemania.

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

Propuesta de resolución
1. El Parlamento de Cataluña condena cualquier forma de antisemitismo, según 

la definición internacionalmente reconocida de la Alianza Internacional para el Re-
cuerdo del Holocausto de 2016, «el antisemitismo es una cierta percepción sobre 
los judíos, que puede expresarse como odio hacia los judíos. Las manifestaciones 
retóricas y físicas de antisemitismo están dirigidas a individuos judíos o no judíos y 
/ o sus propiedades, a instituciones comunitarias judías e instalaciones religiosas».

2. El Parlamento de Cataluña condena cualquier forma de antisemitismo, en par-
ticular, el Movimiento «Boicot, Desinversión y Sanciones» y la llamada al boicot 
de productos o compañías israelíes y científicos, artistas o deportistas israelíes por 
su carácter antisemita y por vulnerar los derechos y libertades de estas personas.

3. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a no ceder locales 
ni dar subvenciones a instituciones o organizaciones que se expresen en términos 
antisemitas.

4. El Parlamento de Cataluña defiende la igualdad de derechos de toda la ciuda-
danía y condena todos aquellas acciones que menoscaban la igualdad por razón de 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Palacio del Parlamento, 3 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Susana Beltrán García, Blanca Victoria Na-

varro Pacheco, diputades, GP Cs

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de 
treball als jutjats de guàrdia de Barcelona
250-00880/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para me-
jorar las condiciones de trabajo en los juzgados de guardia de Barcelona, para que 
sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según las estadísticas que el Departamento de Interior hizo públicas el pasado 

año, casi todas las modalidades delictivas subieron en el año 2017. La delincuencia 
se disparó en el centro histórico de Barcelona, registrando una tendencia al alza y 
agravándose más aun durante el verano.
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Los hurtos suponen el 60% de los hechos delictivos conocidos en la ciudad y se 
han incrementado en un 19%.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña advirtió a finales de 2018 que de-
bido al colapso judicial existente en Barcelona, los primeros casos denunciados por 
delitos leves podían prescribir durante el primer trimestre de 2019, por lo que era 
necesario crear un nuevo juzgado de guardia para los hurtos inmediatos y evitar la 
impunidad de dichos delitos.

Es por ello, que desde el mes de febrero de 2019 los juzgados que celebran juici-
os inmediatos de delitos leves son dos, lo que permite acortar el tiempo de respuesta 
a dichos delitos.

Sin embargo, se han recortado los funcionarios que prestan el servicio de guar-
dia en dichos juzgados, ya que la plantilla era, hasta entonces, de 6 funcionarios y 
ha pasado a ser de 4 funcionarios en cada juzgado. Es evidente que 4 funcionarios 
no pueden realizar el trabajo que realizaban 6, y más teniendo en cuenta que se ha 
generado un incremento de tareas en dichos juzgados al tener que realizar las tareas 
de registro de los asuntos, trabajo que con anterioridad lo llevaba a cabo el Servicio 
de informática.

Está claro que este recorte en el número de funcionarios que forman parte de 
los juzgados de guardia afecta a la tramitación de los procedimientos y perjudica al 
servicio en la guardia.

Por este motivo el grupo parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que se adopten las 

medidas necesarias para incrementar los recursos de los juzgados de guardia de de-
litos inmediatos, proveyendo a dichos juzgados en el plazo de un mes desde la apro-
bación de la presente propuesta de resolución del personal funcionario necesario 
para llevar a cabo todas las tareas, consistente en 6 funcionarios por cada juzgado y 
garantizando unas condiciones de trabajo dignas y adecuadas a todos los trabajado-
res que allí trabajan y ofreciendo un servicio de calidad a los usuarios.

Palacio del Parlamento, 19 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, diputada, GP Cs

Proposta de resolució de condemna de l’atac eurofòbic a la 
Delegació de la Comissió Europea a Barcelona
250-00881/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42027 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Susana Beltrán García, diputada, Blanca Victo-

ria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 
lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la Propuesta de resolución de condena al ataque eurofóbico a la Delegación de la 
Comisión Europea en Barcelona, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Ante la gravedad de los actos violentos protagonizados por personas sin identi-

ficar contra la Delegación de la Comisión Europea en Barcelona, ocurridos el 3 de 
julio de 2019, en protesta con la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea (TJUE) de no dejar acceder al Sr. Puigdemont y al Sr. Comín en el pleno cons-
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titutivo del Parlamento Europeo en Estrasburgo, es indispensable que el Parlamento 
de Cataluña exprese su rechazo ante estos intolerables hechos.

No es la primera vez que la Delegación de la Comisión Europea en Barcelona 
sufre un ataque. El pasado 2 de febrero decenas de militantes de la ANC accedie-
ron por la fuerza al interior de ambas delegaciones coincidiendo con el traslado de 
los políticos en prisión preventiva a Madrid por el inicio del juicio en el Tribunal 
Supremo. Mientras unos permanecían en su interior ocupando la institución, otros 
doscientos individuos de la entidad secesionista bloqueaban el paso.

Es intolerable que las instituciones que representan a todos los ciudadanos ten-
gan que sufrir señalamientos, acosos y hostigamientos por parte de organizaciones 
separatistas radicales.

Por ello, es necesario que el Parlamento de Cataluña, como cámara autonómica 
y de representación de todos los catalanes, muestre su más firme condena a este tipo 
de actos violentos y rechace solemnemente estos condenables hechos que ponen en 
peligro los fundamentos de nuestra convivencia y democracia.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña: 
1. Condena el ataque eurofóbico perpetrado el 3 de julio del 2019, a la sede la 

Delegación de la Comisión Europea en Barcelona por parte de personas sin identi-
ficar seguidoras de los postulados de las organizaciones separatistas radicales ca-
talanas.

2. Condena cualquier ataque a oficinas Institucionales de la Unión Europea, en-
tendiendo que son el punto de contacto directo de la Comisión Europea con los ciu-
dadanos europeos, las instituciones y los representantes de la sociedad civil.

3. Insta al Govern de la Generalitat de Cataluña a que dé las instrucciones ne-
cesarias para que se realice una investigación que permita identificar a los autores 
materiales del ataque y ponga en conocimiento de los tribunales los resultados de 
tales investigaciones con la finalidad de que los culpables respondan de estos hec-
hos ante la Justicia.

Palacio del Parlamento, 4 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Susana Beltrán García, Blanca Victoria Na-

varro Pacheco, diputades, GP Cs

Proposta de resolució sobre el nombre de places dels centres 
ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual
250-00882/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada, 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 sobre el nom-
bre de places dels centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) és una alternativa a la integració laboral 

d’aquelles persones amb discapacitat intel·lectual que, tot i que tenen aptituds labo-
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rals i productives, encara no es poden incorporar als Centres Especials de Treball 
(CET) per manca de formació laboral o d’oferta de treball. Per tant, aquest servei 
esdevé un pas intermedi entre els Centres Ocupacionals i els Centres Especials de 
Treball.

Les persones usuàries del SOI no tenen contracte laboral ni perceben cap salari, 
sinó que l’activitat pretén mantenir i estimular les capacitats laborals mentre esperen 
l’oportunitat d’incorporar-se a una activitat remunerada.

El SOI es considera un recurs d’avaluació de les capacitats laborals de les per-
sones amb discapacitat i de transició, cap als Centres Especials de Treball o cap als 
Centres Ocupacionals.

La realitat és que, donada la manca de places tant als Centres Ocupacionals 
com als Centres Especials de Treball, i la manca de flexibilitat en les condicions 
d’aquests cap a l’empresa ordinària, sovint els usuaris romanen al SOI per un temps 
superior al requerit, fent servir aquests centres com a recursos definitius i no de tran-
sició. El pas cap als altres dispositius depèn més de la manca de disponibilitat de 
places que no pas de les seves capacitats laborals.

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. Ajustar el nombre de places ofertes als Centres Ocupacionals per a persones 

amb discapacitat intel·lectual per tal que els centres del Servei Ocupacional d’Inser-
ció (SOI) actuïn efectivament com a recursos de transició i no definitius.

2. Garantir a les persones amb discapacitat intel·lectual i capacitat laboral l’accés 
a places laborals a Centres Especials de Treball i a l’empresa normalitzada.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputades, GP Cs

Proposta de resolució sobre la gestió de l’atenció al joc patològic
250-00883/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42029 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada, 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 sobre la gestió 
de les addiccions comportamentals com el joc patològic, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les addiccions comportamentals són trastorns en què l’individu desenvolupa de-

pendència a una activitat, sovint plaent, no relacionada amb la ingestió de substàn-
cies tòxiques.

Hi ha diversos tipus d’addiccions comportamentals. L’addicció a les pantalles 
inclou els videojocs, el telèfon mòbil i Internet (joc en línia, cibersexe, xarxes so-
cials, entre altres). A més, existeix la compra compulsiva (anomenada oniomania), 
l’addicció al sexe, l’addicció al treball (laborodependència), el culte al cos (complex 
d’Adonis), la dependència emocional i les dependències de GMP (Grups de Mani-
pulació Psicològica o sectes coercitives) i interpersonals (d’una persona en concret).

En l’adolescència les addiccions comportamentals més freqüents són les relacio-
nades amb els jocs en línia. En canvi, entre adults és més freqüent la compra com-
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pulsiva, l’addicció al sexe, els grups de manipulació psicològica i la dependència 
emocional.

Es calcula que el 24% dels joves entre 15 i 22 anys té problemes d’addicció. Els 
experts han alertat d’un increment de l’addicció als jocs d’atzar en línia, especial-
ment en les apostes esportives, entre els menors de 26 anys. A la unitat de joc pato-
lògic de l’Hospital de Bellvitge també han detectat un augment de les addiccions al 
joc online, que ha passat d’un 10,3% l’any 2015 a un 21% l’any 2017.

A Catalunya el tractament de les addiccions sense substància o addiccions com-
portamentals es proporciona a diverses unitats especialitzades distribuïdes al llarg 
del territori, als hospitals de Bellvitge, Clínic, Santa Creu i Sant Pau, Sant Joan de 
Déu, Mataró, Manresa, Terrassa, Lleida, Girona i Tarragona.

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) Incloure els resultats d’activitat de les Unitats suprasectorials d’atenció al joc 

patològic als informes anuals de la central de resultats per a afavorir la transparèn-
cia i l’accessibilitat a la informació per part dels ciutadans.

2) Incrementar la freqüència de visites als programes específics d’atenció al joc 
patològic per a garantir l’atenció de les persones amb aquest trastorn d’acord amb 
les recomanacions de les guies clíniques.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputades, GP Cs

Proposta de resolució sobre el sistema d’assignació de les places de 
llar residència en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual
250-00884/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42030 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada, 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 sobre el siste-
ma d’assignació de places de llar residència en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les llars residència són equipaments d’acolliment residencial, de caràcter tempo-

ral o permanent, adreçats a persones amb un grau de discapacitat intel·lectual igual 
o superior al 33%, que necessiten la provisió d’un servei substitutori de la llar pel fet 
de ser impossible o no aconsellable viure a la pròpia llar.

A les llars residència s’ofereixen serveis d’atenció global orientats al manteni-
ment i la millora de l’autonomia de les persones assistides.

Aquests serveis els presten professionals de manera personalitzada i amb dife-
rent intensitat de suport en l’atenció a les persones assistides en funció de les seves 
necessitats individuals. A la mateixa sol·licitud en què es demana accedir a un recurs 
de centre de dia també es fa referència a l’accés a la llar residència i a la residència, 
sigui quin sigui el seu nivell d’atenció.

Tenint en compte la discapacitat de la persona que es beneficia d’aquest recurs 
s’establirà un nivell diferent d’atenció per part del professional (més o menys hores) 
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i un mòdul econòmic (més o menys alt), que es pagarà a l’entitat que ofereix aquest 
recurs.

Per a sol·licitar l’ingrés, cal adreçar-se als Centres de Valoració i Orientació per 
a Persones amb Discapacitat (CAD) que correspongui per zona, on s’elaborarà i 
supervisarà un programa individual i es dictaminarà el tipus de residència més adi-
ent per a cada cas.

Actualment, el sistema d’assignació de les places de llars residència a Catalunya 
no està territorialitzat, és a dir, després d’un perllongat temps d’espera la plaça assig-
nada pot estar en una comarca llunyana al territori d’origen de l’usuari, la qual cosa 
implica el desarrelament dels recursos socials, sanitaris i laborals als quals l’usuari 
pot estar vinculat i, per altra banda, dificultats per a les famílies per a realitzar les 
visites i mantenir el vincle afectiu. Tot plegat dificulta el fet que els usuaris sol·lici-
tin les places, s’estableixin llistes d’espera i, sovint, que s’hagin de fer els ingressos 
una vegada els familiars no poden fer-se càrrec, duent-los a terme de forma urgent i 
poc estructurada, amb moltes conseqüències negatives per a l’estabilitat de l’usuari.

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) Revisar el sistema d’assignació de places de llar residència en l’àmbit de la 

discapacitat intel·lectual, generant un sistema d’assignació territorial que permeti 
mantenir el vincle dels usuaris amb els recursos terapèutics, socials i laborals i amb 
la seva família.

2) Fer una anàlisi de les necessitats de cada territori respecte al nombre d’usuaris 
que requereixen aquest recurs i de les ràtios de places de llar residència per a cadas-
cun d’ells, així com una planificació de la dotació de places de llar residència que 
permeti assolir la cobertura d’aquestes necessitats.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputades, GP Cs

Proposta de resolució sobre el sistema d’assignació de places de 
residència en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual
250-00885/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42031 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada, 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 sobre el siste-
ma d’assignació de places de residència en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Les residències són equipaments d’acolliment residencial adreçats a persones 

amb un grau de discapacitat intel·lectual igual o superior al 65% que necessiten la 
provisió d’un servei substitutori de la llar pel fet de ser impossible o no aconsellable 
viure a la pròpia llar i necessiten una atenció ininterrompuda durant les vint-i-qua-
tre hores del dia.

Tenint en compte la discapacitat de la persona que es beneficia d’aquest recurs 
s’establirà un nivell diferent d’atenció per part del professional (més o menys hores) 
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i un mòdul econòmic (més o menys alt), que es pagarà a l’entitat que ofereix aquest 
recurs.

Per a sol·licitar l’ingrés, cal adreçar-se als Centres de Valoració i Orientació per 
a Persones amb Discapacitat (CAD) que correspongui per zona, on s’elaborarà i 
supervisarà un programa individual i es dictaminarà el tipus de residència més adi-
ent per a cada cas.

Actualment, el sistema d’assignació de les places de llars residència a Catalunya 
no està territorialitzat, és a dir, després d’un perllongat temps d’espera la plaça assig-
nada pot estar en una comarca llunyana al territori d’origen de l’usuari, la qual cosa 
implica el desarrelament dels recursos socials, sanitaris i laborals als quals l’usuari 
pot estar vinculat i, per altra banda, dificultats per a les famílies per a realitzar les 
visites i mantenir el vincle afectiu. Tot plegat dificulta el fet que els usuaris sol·lici-
tin les places, s’estableixin llistes d’espera i, sovint, que s’hagin de fer els ingressos 
una vegada els familiars no poden fer-se càrrec, duent-los a terme de forma urgent i 
poc estructurada, amb moltes conseqüències negatives per a l’estabilitat de l’usuari.

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) Revisar el sistema d’assignació de places de residència en l’àmbit de la disca-

pacitat intel·lectual, generant un sistema d’assignació territorial que permeti man-
tenir el vincle dels usuaris amb els recursos terapèutics, socials i laborals i amb la 
seva família.

2) Fer una anàlisi de les necessitats de cada territori respecte al nombre d’usuaris 
que requereixen aquest recurs i de les ràtios de places de llar residència per a cadas-
cun d’ells, així com una planificació de la dotació de places de llar residència que 
permeti assolir la cobertura d’aquestes necessitats.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputades, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’equitat en l’accessibilitat als serveis 
de la xarxa de programes especialitzats de suport assistencial a la 
discapacitat intel·lectual i la salut mental
250-00886/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42032 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada, 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 sobre l’equitat 
en l’accessibilitat als serveis de la xarxa de programes especialitzats de suport assis-
tencial a la discapacitat intel·lectual i la salut mental, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
A fi d’atendre la salut mental de les persones amb discapacitat intel·lectual (DI) 

amb una millor qualitat, des de la Xarxa Normalitzada de Salut Mental es va propo-
sar, l’any 2001, la creació de serveis especialitzats de caire ambulatori semblants als 
centres de salut mental, atenent els amplis estudis sobre la matèria i tenint present 
la demanda que els tècnics del sector de les persones amb discapacitat intel·lectual 
havien fet els darrers anys.
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En els objectius generals del programa destaquen la intervenció interdisciplinà-
ria a la persona usuària i a la família i el suport al personal dels diferents centres 
de referència (residencials, ocupacionals, centres especials de treball, entre altres).

Pel que fa al nombre de serveis, es va considerar que hi hauria un mínim d’un 
Servei Especialitzat en Salut Mental per a persones amb Discapacitat Intel·lectual 
(SESM-DI) per regió sanitària, ja que es prenia com a referència l’àrea sociogeode-
mogràfica suprasectorial.

En aquell moment, però, es van obrir els SESM-DI de Reus, Costa de Ponent, 
Girona i Barcelona ciutat, i més recentment el de Lleida, molt lluny de l’objectiu ini-
cial d’obrir-ne un a cada regió sanitària.

La realitat és que, malgrat són serveis suprasectorials, les distàncies als domici-
lis dels usuaris fan que, en la majoria dels casos, són els centres de salut mental els 
que fan el seguiment d’aquests. Això és així malgrat que els professionals no tenen 
formació especialitzada i malgrat que el Servei Català de la Salut (CatSalut) no té 
contractat amb aquests centres el desenvolupament i activitat de programes espe-
cialitzats de suport psicoterapèutic ni psicoeducatiu per a aquests usuaris i les seves 
famílies. Aquesta circumstància fa que, majoritàriament, es realitzin intervencions 
psicofarmacològiques únicament, molt lluny del model biopsicosocial recomanat 
per a aquestes persones.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Fer arribar el desenvolupament de la Xarxa de Programes Especialitzats de 

Suport Assistencial a la Discapacitat Intel·lectual i la Salut Mental a tots els territoris 
de Catalunya, garantint el suport dels usuaris des del model biopsicosocial vigent i 
l’equitat en l’accessibilitat a tots els territoris.

2) Instar al CatSalut a dur a terme la contractació dels programes especialitzats a 
totes les regions sanitàries, sigui als dispositius SESM-DI o als Centres de Salut Men-
tal, de tal forma que es garanteixi que tots els usuaris puguin accedir als mateixos.

3) Dotar de personal i recursos a aquests dispositius per tal de garantir una assis-
tència sanitària de qualitat, segons les recomanacions de les guies clíniques vigents.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputades, GP Cs

Proposta de resolució sobre les mesures d’atenció a les persones 
amb addiccions i patologies relacionades amb el joc i l’ús de les 
tecnologies de la informació i la comunicació
250-00887/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42033 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada, 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 sobre les millores a 
l’atenció a les persones que pateixen addiccions sense substància, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Als darrers anys són nombrosos els estudis que alerten de l’increment de les con-

ductes addictives a Catalunya, especialment de les anomenades addiccions sense 
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substància o addiccions socials, entre les que destaquen les conductes de joc patolò-
gic i, molt especialment, als grups d’adolescents i adults joves.

Amb data de 14 de juliol de 2016 es va aprovar en sessió parlamentaria la moció 
sobre les addiccions socials (tram. 302-00062/11), impulsada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, mitjançant la qual el Parlament de Catalunya instava el Govern a mi-
llorar la prevenció de les addiccions sense substància.

Malgrat l’aprovació de la mencionada moció, des de llavors no s’han aplicat les 
accions de millora del sistema social i sanitari derivades de la mateixa.

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) Desenvolupar una estratègia comuna i transversal de prevenció de les noves 

patologies relacionades amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunica-
ció (TIC), que inclogui la participació activa de tots els departaments competents 
en la matèria, i incloure en el marc del Pla Integral d’Atenció a les Persones amb 
Trastorn Mental i Addiccions un objectiu específic sobre la prevenció de les noves 
patologies relacionades amb l’ús de les TIC.

2) Establir noves polítiques sobre joc responsable de la Generalitat, i modificar 
les existents que no hagin donat els resultats esperats, incloent el possible impacte 
sobre les polítiques de comunicació o publicitat institucional i les polítiques d’ad-
missió d’activitats promocionals de tercers establertes i adoptades per mitjans de 
comunicació de titularitat pública en l’àmbit competencial de la Generalitat o que 
rebin ajudes de caràcter públic de la Generalitat.

3) Elaborar i presentar en seu parlamentària, en el termini màxim de sis mesos, 
un protocol integral de prevenció, detecció i actuació que sigui eficaç i capaç de re-
duir els casos de dependència de les TIC abans de convertir-se en addicció, amb una 
estratègia específica i diferenciada per a menors i joves, ateses les característiques 
especials que fan més vulnerables aquests col·lectius.

4) Dissenyar i implementar accions conjuntes de prevenció amb les entitats més 
representatives dedicades al tractament d’addiccions i la comunitat educativa, i tam-
bé accions encaminades a promoure un ús responsable del joc, sense crear alarmis-
mes i, sobretot, dotant els pares i mares d’eines per a poder combatre les dependèn-
cies en la fase inicial, que incloguin informació sobre les institucions que treballen 
amb aquestes patologies, per si necessiten ajuda professional.

5) Establir una dotació pressupostària suficient per a posar en marxa de forma 
immediata les mesures aprovades en aquesta resolució.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputades, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’activitat de l’Observatori dels Drets de 
la Infància
250-00888/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42044 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la fun-
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cionalitat de l’Observatori dels Drets de la Infància, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Observatori dels Drets de la Infància es crea mitjançant el Decret de Govern 

129/2006 com a òrgan col·legiat, assessor i consultiu de l’Administració de la Ge-
neralitat en matèria de drets de la infància a Catalunya, mitjançant la participació 
d’entitats públiques i privades que treballen en aquest camp, experts en l’àmbit de la 
infància i l’adolescència, i d’experts interdisciplinaris en la matèria.

El contingut de la pàgina web de l’Observatori dels Drets de la Infància no s’ac-
tualitza des de l’any 2014, d’acord amb la informació que apareix sobre l’última me-
mòria realitzada en aquest espai web.

Concretament, en aquesta memòria es concreten les següents propostes per a 
l’any següent: 

− Posar a disposició de l’Observatori les dades de la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) trimestralment.

− Elaborar l’enquesta de satisfacció dels infants i adolescents del Sistema de Pro-
tecció.

− L’elaboració del mapa de recursos per a la infància i l’adolescència i l’Informe 
de situació de la Infància i Adolescència a Catalunya.

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. Assumir el compromís de donar explicacions, en seu parlamentària, mitjan-

çant la Directora General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, sobre l’estat de 
les mesures contemplades en les dues darreres memòries de l’Observatori de Drets 
de la Infància.

2. Presentar en seu parlamentària un calendari d’execució de totes les mesures 
contemplades en les dues darreres memòries de l’Observatori de Drets de la Infàn-
cia que no s’han dut a terme.

3. Actualitzar, en un termini màxim de 3 mesos des de l’aprovació d’aquesta re-
solució, la informació sobre l’activitat de l’Observatori dels Drets de la Infància a la 
seva pàgina web.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre el principi comunitari d’autonomia 
del Ministeri Fiscal com a garantia dels drets i les llibertats dels 
ciutadans
250-00889/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42046 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el principio 
comunitario de autonomía del Ministerio Fiscal como garantía de los derechos y li-
bertades de los ciudadanos, para que sea sustanciada ante la Comissió de Justicía, 
con el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
El presidente de la Generalitat ha exigido recientemente a la Fiscalía que retire 

las acusaciones contra los miembros del anterior Gobierno autonómico acusados de 
delitos tan graves como el de desobediencia, malversación y rebelión. Basa su exi-
gencia en un documento elaborado por un grupo de trabajo que colabora con una 
agencia de la ONU y pretende hacer creer a la opinión pública que no se trata de un 
mero informe consultivo sino de una decisión vinculante de alguno de los órganos 
principales de las Naciones Unidas como el Consejo de Seguridad, mostrando un 
profundo desconocimiento de la institucionalidad de la ONU.

En cualquier caso, las palabras del presidente Torra vuelven a demostrar su esca-
so compromiso con los principios de legalidad y autonomía del Ministerio Público, 
pues resulta inadmisible que desde el Poder Ejecutivo se pretenda imponer a la Fis-
calía, que actúa con autonomía funcional dentro del Poder Judicial, una determina-
da decisión. España es un Estado social y democrático de Derecho catalogado como 
una democracia de primer orden por todos los estándares internacionales y cuyo sis-
tema judicial es considerado por la Comisión Europea como «uno de los más inde-
pendientes de Europa», por lo que no resulta aceptable la pretensión del señor Torra 
de socavar nuestro Estado de Derecho atentando contra el imprescindible respeto a 
la separación de poderes.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña afirma su absoluto compromiso con el principio comu-

nitario de autonomía del Ministerio Fiscal como garantía de los derechos y liberta-
des de los ciudadanos de la UE e insta a los miembros del Govern que han pedido 
la emisión de órdenes a la fiscalía que se retracten públicamente.

Palacio del Parlamento, 5 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Ignacio Martín Blanco, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre les deficiències als aparells de 
climatització de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
250-00890/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42058 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado, Carlos Sánchez 

Martín, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta 
de resolución sobre las deficiencias en los aparatos de climatización en las comisa-
rías de los Mossos d’Esquadra, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En las últimas semanas, diferentes organizaciones sindicales están remitiendo 

quejas a la Generalitat de Cataluña por las deficiencias de los aparatos de climatiza-
ción de diversas comisarías de los Mossos d’Esquadra.

La situación es tan grave que en numerosas comisarías de Mossos d’Esquadra 
las temperaturas han superado los 27º, lo que supone un incumplimiento flagrante 
de la legislación de riesgos laborales y pone en riesgo las condiciones de salud labo-
ral de los agentes de policía.
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En este sentido, tenemos constancia que se ha solicitado el cierre de las comisa-
rías de los Mossos d’Esquadra en Girona, Banyoles, l’Escala y Olot por dicho pro-
blema, el mismo que se está detectando en el resto de provincias catalanas, ya que 
la situación es insostenible.

Es sorprendente que la Generalitat de Cataluña no haya puesto en marcha meca-
nismos que garanticen las condiciones laborales de sus agentes y prevenga las altas 
temperaturas en las comisarías de los Mossos d’Esquadra, ya que es conocedora 
desde hace años de las deficiencias de los aparatos de climatización de éstas.

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. Realizar con la máxima urgencia la supervisión del estado actual de los sis-

temas de climatización de todas las comisarías del Cuerpo de Mossos d’Esquadra.
2. Poner en marcha con la máxima celeridad los mecanismos necesarios para so-

lucionar las disfunciones de climatización o averías que se detecten en los sistemas 
de climatización, con la finalidad de garantizar las condiciones de salud laboral de 
los agentes de policía.

Palacio del Parlamento, 4 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, 

diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’escalada d’actes de coacció de les 
associacions separatistes
250-00891/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42077 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado 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 escalada 
de actos de coacción por parte de las asociaciones separatistas, para que sea sustan-
ciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Tanto la asociación denominada Assemblea Nacional Catalana (ANC) como la 

denominada Òmnium Cultural vienen impulsando durante los últimos años una es-
trategia marcadamente subversiva e insurreccional basada en actos de intimidación, 
coacción, señalamiento y acoso a personas, entidades y partidos políticos que defi-
enden la plena vigencia del ordenamiento democrático, tanto en la Unión Europea 
como en el conjunto de España.

Lamentablemente, esta actitud parece contar con la connivencia y el apoyo del 
actual gobierno de la Generalidad, como ha contado con el apoyo y la connivencia 
de los gobiernos inmediatamente anteriores en la X y XI Legislaturas. El propio 
Gobierno de la Generalidad, desde el año 2012, viene utilizando la que debería ser 
fiesta autonómica de todos los ciudadanos catalanes, la Diada del 11 de septiembre, 
de forma partidista y haciendo apología de un inexistente «derecho de autodetermi-
nación», al que inicialmente llamaron «derecho a decidir», e impulsando la secesión 
y la consiguiente fractura de la sociedad catalana.

En los últimos días, una destacada dirigente de la ANC, que disputó la presiden-
cia de esta asociación separatista en 2015 frente al señor Jordi Sánchez ha dado una 
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nueva muestra del alcance de esta estrategia intimidatoria y antidemocrática instan-
do a «dar mucho miedo» en la próxima Diada del 11 de septiembre, siguiendo con la 
instrumentalización que viene haciendo el separatismo de la festividad autonómica 
que debería ser de todos.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
1. Reafirma su compromiso democrático con la salvaguarda de la convivencia y 

declara la plena vigencia de la Constitución Española, del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña y de las leyes y normas que rigen en nuestro Estado social y democrático 
de Derecho, que consagra como valores superiores la libertad, la justicia, la igual-
dad y el pluralismo político.

2. Rechaza cualquier intento de utilización partidista de la Diada del 11 de sep-
tiembre, fiesta autonómica que es y debe seguir siendo de todos los catalanes, sin 
distinción ni discriminación alguna por razones ideológicas.

3. Proclama la plena vigencia de los derechos fundamentales y de las libertades 
públicas consagradas por nuestro ordenamiento constitucional, al tiempo que renu-
eva su firme compromiso en su defensa y salvaguarda.

4. Rechaza el anuncio realizado por la señora Liz 
Castro, dirigente de la ANC, a través de la red social 
Twitter, en la que insta a sus seguidores a que «den 
miedo, mucho miedo», utilizando las siguientes pa-
labras: «En altres paraules, que aquest onze de se-
tembre no hem de desfilar per contemplar-nos a nos-
altres mateixos, ni autoescoltar-nos les consignes de 
sempre, ni hem de muntar cap festa, sinó que hem de 
fer por. Molta por.» En este mensaje, que incluye una 
incitación inadmisible y explícita a la intimidación 
y a la coacción en el espacio público con motivo de 
la próxima Diada, pone en copia a las dos asociaci-
ones separatistas que vienen utilizando esa jornada 
festiva para dividir a la sociedad catalana, ANC y 
Òmnium Cultural.

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a: 
5. Garantizar que el próximo 11 de septiembre se celebre la Diada sin ningún 

tipo de utilización ideológica y partidista, acabando con la mala práctica que viene 
produciéndose de forma continuada en las tres últimas legislaturas.

6. Garantizar que los planes de acciones subversivas contra los objetivos estra-
tégicos señalados por la dirigente de la ANC y alguno de sus miembros no puedan 
llevarse a cabo, manteniendo en toda la comunidad autónoma catalana la seguridad 
ciudadana y el orden público sin ningún tipo de concesión al delirio separatista.

7. Desmarcarse de una vez por todas de la estrategia de fractura de la sociedad 
catalana que ha seguido durante toda la legislatura, en colaboración y connivencia 
con las organizaciones separatistas que pretenden subvertir el orden democrático su-
plantando la legitimidad de las instituciones y atacando de forma ilegítima e ilegal 
los pilares de nuestro Estado social y democrático de Derecho.

Palacio del Parlamento, 5 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució de condemna dels atacs a les delegacions de 
la Comissió Europea i del Parlament Europeu a Barcelona
250-00892/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42078 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado 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 de condena a los 
reiterados ataques eurofóbicos a la Delegación de la Comisión Europea y del Parla-
mento Europeo en Barcelona, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En las últimas fechas se ha producido un nuevo ataque vandálico a la Delega-

ción de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo sita en el Paseo de Gracia 
número 90, en pleno centro de Barcelona. Este nuevo ataque sigue el patrón habi-
tual de los perpetrados por grupos separatistas y se ha producido en vísperas de la 
decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de no dejar acceder a 
los señores Carles Puigdemont y Antoni Comin al pleno constitutivo del Parlamento 
Europeo en Estrasburgo.

No es la primera vez que la Delegación de la Comisión Europea y del Parlamen-
to Europeo en Barcelona sufre un ataque. El viernes 1 de febrero pasado, decenas 
de militantes de la asociación separatista denominada Assemblea Nacional Catala-
na (ANC), previamente convocados por esa asociación, accedieron por la fuerza al 
interior de dicha delegación coincidiendo con el traslado de los políticos en situ-
ación de prisión preventiva a Madrid, debido al inicio de la vista oral de la causa 
especial 20907/2017 en el Tribunal Supremo. Mientras unos militantes de la ANC 
permanecían en su interior ocupando la institución, un nutrido grupo de individuos 
convocados por la entidad separatista bloqueaban el paso en la calle. Cuando final-
mente, el sábado 2 de febrero abandonaron su ocupación por la fuerza de la sede de 
la Comisión Europea, la actual presidenta de la ANC anunció una escalada de actos 
similares.

La propia Comisión Europea, en la persona de su entonces presidente JeanClau-
de Juncker, condenó explícitamente el asalto violento a su sede en Barcelona, reser-
vándose el inicio de cuantas acciones legales fueran procedentes.

Estos ataques se encuadran en una estrategia, fijada por la ANC y otras entidades 
separatistas, de señalamiento, coacción, hostigamiento y acoso a partidos políticos, 
instituciones y organizaciones que defienden la plena vigencia del ordenamiento de-
mocrático en la Unión Europea y en España. Una actitud vandálica profundamen-
te antidemocrática e intolerable que debe ser denunciada y firmemente condenada 
como merece por el Parlamento de Cataluña y todas las instituciones de la Gene-
ralidad, incluyendo a su Gobierno, dado que estas actitudes ponen en riesgo los va-
lores esenciales y los fundamentos democráticos de convivencia en toda sociedad 
avanzada.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
1. Condena firmemente los reiterados ataques vandálicos eurofóbicos perpetra-

dos contra la sede de la Delegación de la Comisión Europea y del Parlamento Euro-
peo en Barcelona por parte de personas sin identificar, seguidoras de los postulados 
de las organizaciones separatistas radicales catalanas, que están convocando reite-
radamente a sus asociados para que los cometan.



BOPC 382
11 de juliol de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 38

2. Condena firmemente cualquier ataque a oficinas institucionales de la Unión 
Europea, que son punto de encuentro y de contacto directo de las instituciones eu-
ropeas con los ciudadanos europeos, las instituciones democráticas y los represen-
tantes de la sociedad civil.

3. Insta al Departament d’Interior de la Generalitat de Cataluña a que dé las ins-
trucciones necesarias para que realice una investigación que permita identificar a 
los autores materiales de estos ataques y actos vandálicos. El resultado de esta in-
vestigación deberá ponerse a disposición de los tribunales con la finalidad de que los 
autores e instigadores de estos ataques respondan ante la Justicia.

4. Insta al Departament d’Interior de la Generalitat de Cataluña a adoptar cu-
antas medidas sean necesarias y adecuadas para evitar actos vandálicos y ataques 
como los producidos en los últimos meses y para garantizar la seguridad e invio-
labilidad de la Delegación de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo en 
Barcelona.

Palacio del Parlamento, 4 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la solució als problemes de climatització 
dels centres de salut i els hospitals
250-00893/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la solució als 
problemes de climatització dels centres i hospitals, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els darrers dies novament hem rebut queixes dels professionals sanitaris pel fet 

que les seves consultes tenen greus problemes de climatització, i que han estat de-
nunciades a Salut Laboral.

Segons expliquen, han de passar consulta amb temperatures properes als 30 
graus, el que suposa un incompliment de la legislació vigent en matèria laboral, i 
posa en risc als pacients i als seus treballadors.

Aquestes queixes es repeteixen any rere any sense que s’hagi solucionat per part 
del Govern.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Fer públic i transparent un llistat de consultes, centres i hospitals de Catalunya 

amb problemes de climatització.
2. Presentar en seu parlamentària, en un termini màxim de 6 mesos, un pla per 

a solucionar els problemes i les deficiències de climatització detectats, per tal de ga-
rantir el clima laboral de tots els treballadors sanitaris i els drets dels usuaris.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la Carta catalana per als drets i les 
responsabilitats digitals
250-00894/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 42142 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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

d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenta la Proposta de resolució sobre la Carta catalana per als drets i les respon-
sabilitats digitals, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques 
Digitals i Administració Pública, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Govern de la Generalitat de Catalunya impulsa la «Carta catalana per als 

drets i les responsabilitats digitals», un projecte de definició d’un marc de drets i res-
ponsabilitats amb l’objectiu de construir una eina viva, dinàmica i co-creada, amb 
vocació normativa i de contribució al debat global.

Els drets digitals són un dret fonamental, i el govern de Catalunya té la voluntat de 
garantir-los mitjançant l’elaboració del primer marc normatiu digital de Catalunya.

La Carta és un clar exemple de projecte d’innovació social i en construcció cons-
tant. És resultat d’un procés iniciat per la feina d’un grup de persones reconegudes 
provinents de l’activisme, de l’administració pública, del món empresarial, de l’àm-
bit jurídic, de la recerca i de les relacions internacionals; totes elles persones exper-
tes en drets i responsabilitats digitals. I ara s’obre també a la participació ciutadana 
i a l’esfera internacional.

Els 8 Drets i Responsabilitats que recull la Carta catalana per als drets i les res-
ponsabilitats digitals en la seva primera versió són: 

1. Accés universal a la Internet
2. Model de governança d’Internet obert, inclusiu i amb pluralitat d’actors (mul-

tistakeholderism)
3. Llibertat d’expressió i d’informació
4. Innovació digital, creació, accés i distribució del coneixement 
5. Protecció de dades i privacitat de la informació
6. Garantir la capacitació i inclusió digital 
7. Sobre l’ètica en l’àmbit de la intel·ligència artificial i la governança algorítmica 

en el sector públic i privat 
8. Mecanismes de salvaguarda dels drets digitals 
Les aportacions recollides durant aquest procés participatiu, inclòs també el tre-

ball de grups d’interès especialitzats, s’incorporaran a la Carta com a part del redac-
tat o bé com a pendents de futures revisions.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la Carta catalana per als 

drets i les responsabilitats digitals que ha presentat el Govern i que s’ha elaborat 
conjuntament amb la societat civil.

2. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a presentar i debatre a la Co-
missió de Polítiques Digitals i Administració Pública, abans d’acabar l’any, la Carta 
catalana per als drets i les responsabilitats digitals.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 42199, 42232, 42237 i 42254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament i 

Presidència del Parlament, 09.07.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 42199)

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 302-00123/12).

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

1) Reeditar el Pacte Nacional per l’Habitatge amb ajuntaments i actors socials i 
polítics, com a espai de diàleg permanent per aconseguir el consens necessari sobre 
les polítiques públiques en habitatge necessàries per front a l’emergència habita-
cional actual i donar una resposta que garanteixi el dret a l’habitatge a Catalunya.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 2

2) Convocar als actors socials i als ens locals per treballar conjuntament un 
nou aprovar un nou avantprojecte de Llei d’Habitatge de Catalunya per fer front a 
l’emergència d’habitatge que viu Catalunya i que plantegi una modificació estruc-
tural de les polítiques públiques d’habitatge de la Generalitat i de la resta d’ad-
ministracions públiques, per tal de millorar l’accés de la ciutadania a l’habitatge, 
augmentar el parc públic i privat de lloguer social i assequible, reduir els casos d’ex-
clusió residencial, i potenciar el lloguer com a opció d’accés a l’habitatge.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra a del punt 3

a) Detectar els habitatges buits de grans tenidors, creuant les dades cadastrals i 
registrals amb les del registre de fiances de lloguers, i donar compliment a la nor-
mativa vigent i implementar els mecanismes sancionadors i multes coercitives pre-
vistos a les entitats financeres i grans tenidors que no compleixin la Llei d’Habitatge 
2007 i les parts vigents i no suspeses pel Tribunal Constitucional de la Llei 24/2015 
i 04/2016 i que no posin a disposició de lloguer social els habitatges buits de més 
de dos anys.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de la lletra c del punt 3

c) Impulsar incentius per als petits propietaris que posin el seu habitatge a dis-
posició de les bosses de lloguer social dels municipis per donar sortida a l’alta de-
manda de les meses.
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Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra a del punt 4

a) Consensuar amb els ajuntaments accions i recursos per detectar pisos buits i 
ocupats, dotant dels recursos necessaris per inspecció i elaboració del cens de pisos 
buits a totes les zones d’alta demanda acreditada.

Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra c del punt 4

c) Revisar el protocol d’actuació del cos de Mossos d’Esquadra en casos de des-
nonament per tal de garantir la protecció a les famílies, especialment en els casos 
de desnonament amb data oberta que provoquen greus impactes socials i psicològics 
a les famílies.

Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una lletra d al punt 4

d) Impulsar mesures legislatives que coresponsabilitzin als grans tenidors a l’ho-
ra d’oferir un lloguer social a les famílies en situació de vulnerabilitat abans que 
siguin desnonades.

Esmena 8
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició al punt 5

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, registráis, i cadastrals. basat en la renda mitjana de les 
famílies i no en els preus de mercat, per tal de revertir els augments produïts en els 
lloguers de fins un 40% i que fan que moltes famílies hagin de dedicar fins un 60% 
dels seus ingressos a l’habitatge.

Esmena 9
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 5 bis

5 bis) Fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per modificar la 
Llei d’Arrendaments Urbans per incloure mesures que permetin als ajuntaments i 
altres administracions locals limitar i revertir l’augment abusiu dels lloguers, elimi-
nar completament la figura dels desnonaments oberts en qualsevol cas, i eliminar els 
incentius fiscals a les SOCIMIS i grans tenidors que afavoreixen l’especulació amb 
els habitatges de lloguers.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 42232)

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 polítiques d’ha-
bitatge (tram. 302-00123/12).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1

1) Reeditar, una vegada aprovat definitivament el Pla Territorial Sectorial d’Ha-
bitatge, 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 pro-
pers anys.

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

2) Iniciar els treballs per aprovar un nou avantprojecte de Llei d’Habitatge de 
Catalunya que permeti desplegar les mesures i estratègies plantejades per assolir els 
objectius del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge a mitjà i llarg termini.

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

3) Per incrementar l’acció contra els habitatges buits: 
a) Incrementar, amb la col·laboració dels ajuntaments, els mecanismes de detec-

ció dels habitatges buits de grans tenidors per reforçar la utilitat del Registre d’ha-
bitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant creat a partir del Decret Llei 
1/2015, Detectar els habitatges buits de grans tenidors, creuant si tècnicament es 
considera efectiu i és viable, les dades cadastrals i registrals amb les del registre de 
fiances de lloguers.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3.b

3) Per incrementar l’acció contra els habitatges buits: 
b) A partir dels resultats de l’avaluació de l’efectivitat de l’IHB a què es refereix 

la Resolució 36/XII s’estudiarà la possibilitat de revisar els elements quantificadors 
de l’impost (mínim exempt, tipus de gravamen, bonificacions...).

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3.c

3) Per incrementar l’acció contra els habitatges buits: 
c) Estudiar una línia d’ajuts per a petits propietaris que lloguin el seu habitatge 

per sota de l’índex de referència.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 4.c

4) Per treballar coordinadament amb els ajuntaments per fer front a les ocupa-
cions: 

c) Revisar, si és necessari, el protocol d’actuació del cos de Mossos d’Esquadra.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5) Per treballar per la baixada dels preus de lloguer, elaborar un desplegar, jun-
tament amb altres administracions, mesures fiscals i d’altra naturalesa vinculades 
a l’aplicació de l’índex de preus de referència, que no només contempli per la seva 
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confecció els preus del Registre de Fiances, sinó dades fiscals, registrals, i cadas-
trals.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 6

6) Incrementar el parc d’habitatge públic destinat a lloguer social, seguint la línia 
establerta al Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, per tal que a Catalunya es com-
pleixi l’objectiu de la solidaritat urbana, que implica que es disposi d’un 15% dels 
habitatges principals de les àrees de forta demanda destinats a polítiques socials, a 
banda que el parc de lloguer social representi el 5% dels habitatges principals, amb 
la qual cosa Catalunya s’aproximarà a les mitjanes de parc de lloguer social del sud 
d’Europa, en un mínim del 2% anual per poder arribar als estàndards europeus, 
aportant els recursos pressupostaris per fer-ho.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7

7) Incrementar, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, els recursos de 
les Oficines Locals d’Habitatge per tal que puguin incrementar l’acció de mediació 
dels ajuntaments en l’àmbit de l’habitatge.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt 8 

8) Aprovar un avantprojecte de Llei d’arrendament de finques urbanes.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 42237 I 42254)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, 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 polítiques d’habitatge (tram. 302-00123/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1

1) Impulsar un Pacte Autonòmic per l’Habitatge entre les diferents administra-
cions i els principals agents polítics, econòmics i socials per tal de forjar els acords 
i mecanismes de col·laboració necessaris per donar solució als reptes presents i fu-
turs en matèria d’habitatge.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició de la lletra a del punt 3

3.a) Detectar els habitatges buits de grans tenidors, creuant les dades cadastrals, 
registrals i del padró amb les del registre de fiances de lloguers.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació a la lletra b del punt 3, que quedaria redactada de la següent 
manera

3) Per incrementar l’acció contra els habitatges buits: 
b. Revisar l’impost sobre habitatges buits destinats a grans tenidors per fer-lo 

més efectiu amb la seva funció social i incentivadora, i encarregar un estudi a l’Ins-
titut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (IVALUA), referent a l’impacte de 
l’impost d’habitatges buits sobre la reducció de l’estoc dels habitatges buits i la po-
tenciació del lloguer social.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació a la lletra c del punt 3, que quedaria redactada de la següent 
manera

3) Per incrementar l’acció contra els habitatges buits: 
c. Crear bonificacions a la quota autonòmica de l’IRPF per als petits propietaris 

que lloguin el seu habitatge per sota del 90% del preu establert a l’índex de refe-
rència.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra d del punt 3, que quedaria redactada de la següent manera

d. Facilitar la rehabilitació d’habitatges i incrementar els ajuts a la rehabilitació 
que tinguin com a objectiu el lloguer a preus socials o assequibles.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5, que quedaria redactat de la següent manera

5) Treballar per la baixada dels preus del lloguer utilitzant, entre d’altres instru-
ments, l’índex de preus de referència.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació dels punts 6 i 7, que quedarien redactats de la següent manera

6) i 7) Incrementar el pressupost destinat a polítiques públiques d’habitatge per 
arribar a un mínim de 1.000 milions d’euros a l’any durant els pr-pers 10 anys per 
compensar la falta d’inversió de la passada dècada. Entre d’altres, treballar per as-
solir els següents objectius: 

a) Incrementar el parc públic d’habitatge destinat a lloguer social i assequible 
en un mínim del 20% anual respecte a l’habitatge públic existent fins a arribar als 
estàndards europeus.

b) Dotar de majors recursos a les Oficines Locals d’Habitatge per tal que puguin 
incrementar l’acció de mediació en l’àmbit de l’habitatge.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pla d’acció 
dels departaments davant l’emergència climàtica
302-00124/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 42225, 42234, 42238, i 42240, 42292 i 42359 / Admissió a tràmit: Mesa del 

Parlament i Presidència del Parlament, 09.07.2019 i 10.07.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 42225)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el pla d’acció dels departaments davant 
l’emergència climàtica (tram. 302-00124/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al final del punt 2

2. El Parlament de Catalunya declara que la prioritat del país és liderar la transició 
ecològica des de la justícia social impulsant un ou acord social i verd de país, i insta al 
Govern a preparar la II Cimera Catalana del Canvi Climàtic a la que estaran convi-
dats a participar tots els sectors ambientals, econòmics, socials, polítics i acadèmics a fi 
i efecte d’acordar un full de ruta, coordinat amb l’Estat i la Unió Europea, a curt i mig 
termini per tal d’afrontar les polítiques de mitigació i adaptació als fenòmens del canvi 
climàtic i que afectaran a Catalunya, tal com ja ens indica el tercer informe de canvi cli-
màtic de Catalunya. La cimera hauria de celebrar-se en un termini màxim de 6 mesos.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 13.5

13.5. Presentar al Parlament el projecte de llei de l’impost sobre les activitats 
econòmiques que generen gasos amb efecte d’hivernacle, de manera que l’impost 
pugui entrar en vigor el 2020.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 15.7

15.7. Establir un pla de xoc per tal que els hospitals no tanquin llits en període 
vacacional, atès l’increment d’episodis de contaminació atmosfèrica en els mesos 
de més calor.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-

Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 42234)

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 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
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esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pla d’acció dels 
departaments davant l’emergència climàtica (tram. 302-00124/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió al punt 2 

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 
un model socioeconòmic basat en el decreixement.

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 6.1 

6.1. Crear el Departament de Transició Ecològica amb rang de Vicepresidència 
que coordini de forma transversal i incloent experts i entitats ecologistes i faci se-
guiment de les polítiques estructurals (sobretot econòmiques) dels diferents Depar-
taments del Govern de la Generalitat prioritzant la necessitat d’avançar i concretar 
polítiques públiques per al decreixement.

Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació al punt 10.1.3 

10.1.3. Restringir Prohibir el sobreenvasament i l’envasament superflu.

Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 10.1.6 

10.1.6. Elaborar un pla de desmantellament de les cinc instal·lacions que a través 
de la seva activitat d’incineració superen les emissions dels vehicles de Catalunya 
de CO2.

Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió del punt 14.5 

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 Fomentar l’ús del transport públic per mitjà de la reducció de les 
tarifes, la seva gratuïtat per joves i persones en situació de vulnerabilitat econòmica, 
la recuperació de la gestió i titularitat pública de les empreses gestores i el reforç i 
l’increment de la xarxa de transport públic especialment en zones rurals i de munta-
nya que permeti garantir el dret a la mobilitat de totes les persones.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 42238)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 pla d’acció dels departaments davant l’emergència 
climàtica (tram. 302-00124/12).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 4, que quedaria redactat de la següent manera

4. Presentar en el Parlament de Catalunya un informe del grau de compliment 
i del calendari de desplegament dels articles pendents i no suspesos de la Llei 
16/2017, del Canvi Climàtic, en el termini d’un mes, i impulsar mesures de lluita 
contra aquest fenomen des de tots els àmbits competencials del Govern.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 6.1, que quedaria redactat de la següent manera

6.1. Crear el Departament de Transició Ecològica amb rang de Vicepresidència 
que coordini Coordinar de forma transversal i faci fer el seguiment de les polítiques 
estructurals (sobretot econòmiques) dels diferents Departaments del Govern de la 
Generalitat.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió al punt 7.2, que quedaria redactat de la següent manera

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 
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.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt 8.1 (inclosos els subpunts), que quedaria 
redactat de la següent manera

8.1. Instar el Govern d’Espanya a descartar la tècnica d’explotació d’hidrocar-
burs no convencionals mitjançant la fractura hidràulica (fracking) com a font d’ob-
tenció d’energia a Espanya.

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.
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Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació del punt 9.1, que quedaria redactat de la següent manera

9.1. Establir un Pla d’ajudes per a les empreses de producció càrnica per a aug-
mentar la seva eficiència en relació al canvi climàtic.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació del punt 9.2.1, que quedaria redactat de la següent manera

9.2.1. A l’àmbit de la R+D+i estudiar la introducció de nous cultius encaminats 
a l’agricultura de muntanya, per tal de comptar amb un valor afegit que garanteixi 
la viabilitat de les explotacions agràries.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació del punt 9.2.2, que quedaria redactat de la següent manera

9.2.2. Augmentar els recursos als centres de recerca agroalimentària per a po-
tenciar la recerca i millora varietal de les espècies conreades, adreçades a millorar 
el seu rendiment i adaptabilitat a condicions adverses per tal de preservar la soste-
nibilitat social, econòmica i mediambiental de les explotacions agràries.

Esmena 8
GP de Ciutadans
De modificació del punt 9.2.4, que quedaria redactat de la següent manera

9.2.4. Impulsar un pla de sensibilització en l’ús de productes fitosanitaris a 
l’agricultura que inclogui la difusió d’una guia de bones pràctiques agràries, amb 
l’objectiu de racionalitzar el seu ús i minimitzar l’impacte ambiental dels mateixos.

Esmena 9
GP de Ciutadans
De supressió al punt 9.3, que quedaria redactat de la següent manera

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.

Esmena 10
GP de Ciutadans
De modificació i addició al punt 9.4, que quedaria redactat de la següent manera

9.4. Potenciar la figura del Pla de Gestió Forestal Sostenible, per tal d’augmentar 
la superfície forestal a Catalunya sobre la que es fa uns treballs forestals regulats i 
reduir la superfície forestal no gestionada.

9.4.1. Realitzar un Pla de preservació dels prats de muntanya per garantir la 
gran biodiversitat generada a les franges de transició.

9.4.2. Garantir la regeneració del paisatge en mosaic agroforestal, com a mesura 
de prevenció d’incendis forestals i d’augment de la biodiversitat.

9.4.3. Realitzar un Pla de foment de l’ús de biomassa com a energia renovable de 
proximitat i com a integrant de l’economia circular que col·labora en la reactivació 
socioeconòmica dels municipis rurals i en la fixació de la població.
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Esmena 11
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 9.6, que quedaria redactat de la següent manera

9.6. Revisar el Pla de regadius de Catalunya basat en els principis d’estalvi i ús 
eficient de l’aigua per a 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. males pràctiques o a defi-
ciències a les instal·lacions.

Esmena 12
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt 10.1 (inclosos els subpunts), que quedaria 
redactat de la següent manera

10.1 Presentar al Parlament, en el termini més breu possible, un nou Projecte de 
Llei de Residus de Catalunya, que impulsi la circularitat de l’economia catalana, 
concertada amb tots els actors implicats, atenent el marc normatiu europeu sobre 
economia circular: Directiva (UE) 2018/851 de residus, Directiva (UE) 2018/850 
relativa a l’abocament de residus, Directiva (UE) 2018/852 d’envasos i residus d’en-
vasos i Directiva (UE) 2019/904 sobre plàstics d’un sol ús; i els desenvolupaments 
normatius nacionals de transposició ja oberts.

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.

Esmena 13
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 10.2, que quedaria redactat de la següent manera

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

Esmena 14
GP de Ciutadans
D’addició al punt 10.4, que quedaria redactat de la següent manera

10.4. Posar en marxa una estratègia per a la reducció dels residus. Implementar 
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 fo-
mentar la reparabilitat, durabilitat, reutilització, el reciclatge i l’ecodisseny dels pro-
ductes, en línia amb els desenvolupaments normatius europeus al respecte en l’àmbit 
de l’ecodisseny i la prevenció en la generació de residus.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, 

GP Cs

Fascicle segon
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 42240, 42292 I 42359)

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 el pla d’acció dels 
departaments davant l’emergència climàtica (tram. 302-00124/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 3

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

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 4

4. Presentar en el Parlament de Catalunya: 
a) un pla de mesures després de la sentència del Tribunal Constitucional, 
b) un calendari d’execució dels aspectes pendents de la Llei 16/2017, d’1 d’agost, 

del Canvi Climàtic, i 
c) mesures concretes que transformin en termes pràctics la declaració d’emer-

gència climàtica aprovada pel govern de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 5

5. Presentar un paquet de mesures d’emergència climàtica tenint en consideració 
la justícia climàtica 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.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 7.2

Posar en marxa un Pla de xoc d’Eliminar les barreres al desenvolupament de les 
energies renovables a Catalunya mitjançant, entre altres, la modificació i millora 
derogació o modificació del Decret 147/2009 de 22 de setembre, pel qual es regu-
len els procediments administratius aplicables per a la implantació d’instal·lacions 
d’energies renovables a Catalunya, per tal de fer possible els objectius de generació 
d’Energies Renovables l’any 2030 i promoure un model energètic descentralitzat i 
amb participació ciutadana. Igualment, elaborar l’estratègia SOLARCAT per prepa-
rar Catalunya per a la captació, aprofitament i emmagatzematge elèctric de l’ener-
gia solar.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 7.3

Realitzar les accions necessàries davant del Instar al Govern de l’Estat per acor-
dar un pla de a dur a terme les accions necessàries per aconseguir el tancament de 
les centrals nuclears el 2027.
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 7.4

El Govern analitzarà i, si s’escau, adaptarà els diferents instruments de planifi-
cació existents (per exemple, Pacte Nacional per la Indústria, la Comissió Interde-
partamental sobre Despoblament Rural, etc.) per tal que tinguin en compte de mane-
ra explícita actuacions destinades a la reactivació del territori afectat pel tancament 
de les centrals nuclears. També analitzarà la pertinença de crear un instrument de 
planificació i/o concertació específic orientat a la reactivació del territori afectat pel 
tancament de les centrals nuclears.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7.5

Que l’actuació de l’administració catalana estigui focalitzada en promoure que 
els ciutadans puguin produir i gestionar la seva pròpia energia elèctrica, aprofi-
tant el potencial d’energia solar fotovoltaica integrada en els espais antropitzats tot 
cercant la sobirania energètica. També, cal tenir present la protecció a les famílies 
vulnerables, tot desenvolupant els instruments que facin possible un preu just per 
l’energia elèctrica, a fi de poder cobrir les necessitats bàsiques essencials d’aquest 
col·lectiu.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 7.7

Implementar una finestreta única en la legalització d’instal·lacions d’autoconsum 
amb la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial: unificar tràmit de 
seguretat Industrial i d’energia per a instal·lacions amb potència inferior a 100 kW 
sense excedents.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 7.8

Realitzar les accions necessàries per l’electrificació dels principals ports i impul-
sar la creació d’una crear una àrea de control d’emissions (ECA per les seves sigles 
en anglès) en les intfraestructures portuàries.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 8

8. Instar que el Govern de la Generalitat vetlli amb rigor i transparència i se-
gueixi amb atenció l’evolució del coneixement i de les regulacions que, sobre aques-
ta matèria, es produeixin als països avançats. També, que trobi fórmules amb el 
Govern de l’Estat perquè Catalunya pugui exercir el dret a decidir sobre les seves 
reserves energètiques i, al mateix temps, estudiar alternatives per a una nova regu-
lació per part de la Generalitat.»

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 9.2

9.2. Impulsar un pla de producció del sector primari per adaptar-lo a les noves 
circumstàncies climàtiques, a la gestió sostenible de l’aigua i de la resta de recursos 
naturals.
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a) Continuar amb la implantació de nous cultius per donar valor afegit a l’agri-
cultura de muntanya i finalitzar els treballs de la redacció del Pla Estratègic per a 
la Ramaderia Extensiva de Muntanya, impulsat pel Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació, com una eina clau per donar continuïtat i viabilitat a 
l’activitat ramadera a les zones de muntanya de Catalunya. 

b) Impulsar el Programa de Foment de la Producció Agrària Ecològica (2015-
2020).

c) Impulsar les mesures necessàries per a què les explotacions agràries puguin 
generar-se l’energia elèctrica que necessitin pel seu funcionament, en el marc del 
Pacte Nacional per a la Transició Energètica.

d) Impulsar un pla per reduir l’ús de fitosanitaris de síntesi química i fertilitzants 
químics en l’àmbit agrícola orientat a garantir la protecció i sostenibilitat del medi.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 9.3

Presentar abans que acabi l’any 2019 un pla estratègic, seguint els principis de 
la bioeconomia cirbular, per a la conversió de les dejeccions ramaderes en oportu-
nitats d’obtenció d’energia (metà) i adobs orgànics d’alt rendiment, prioritzant els 
recursos i subproductes procedents del marc agrari i seguint els criteris de sosteni-
bilitat socioeconòmica i ambiental.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 9.4

Finalitzar dins d’aquest any 2019 els treballs per aprovar el Pla Estratègic Fores-
tal, que inclogui les pràctiques de producció i aprofitament de la massa forestal, les 
mesures de conservació de la biodiversitat però també, la formació que necessiten 
els treballadors forestals.

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 9.5

Aprovar en el marc de l’estratègia alimentària de Catalunya, que acabarà en el 
Pacte Nacional per a la política alimentària de Catalunya, un pla per promocionar 
la venda de proximitat.

Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 10.1

En el marc del procés d’elaboració de la nova llei de prevenció i gestió de residus 
i d’ús eficient dels recursos a Catalunya que el Govern ja ha acordat iniciar, caldrà 
considerar en el marc competencial que correspongui i, si escau, instar a l’Estat, en 
aspectes com: 

Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 10.2

Reduir la utilització d’envasos i productes de plàstic d’un sol ús, en les dependèn-
cies dels departaments, organismes del sector públic i en els actes que s’organitzen.
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Esmena 17
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 10.3

Establir Estudiar les modificacions legals necessàries per a que en els sectors 
hosteler i restauració es serveixi aigua d’aixeta de manera gratuïta.

Esmena 18
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 10.4

Continuar impulsant actuacions de suport al món local i privat, que facilitin una 
estratègia per a la reducció dels residus amb incidència 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’eco-
disseny de productes.

Esmena 19
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 11.1

Donar suport a les mesures orientades a la Aprovar un pla de rehabilitació ener-
gètica i estructural d’edificis públics i habitatges per avançar en l’eficiència energè-
tica prioritzant els barris més vulnerables.

Esmena 20
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 11.3

Elaborar Promoure una guia de bones pràctiques pel planejament urbanístic amb 
perspectiva de gènere i ambiental adreçada i en col·laboració amb els Ajuntaments.

Esmena 21
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió al punt 12.1

Establir una estratègia de contractació verda amb clàusules ambientals. Amb 
incorporació de criteris ambientals al plec de clàusules administratives particulars 
dels contractes d’obres i monitoratge en continu sobre les emissions contaminants 
a l’atmosfera amb exposició pública de les dades i de forma comprensible per a la 
ciutadania.

Esmena 22
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 12.2

Disposar de nous perfils professionals públics o adequar-ne els existents a les 
diferents funcions que s’hagin de prestar com a conseqüència de l’establiment de les 
polítiques públiques per combatre el canvi climàtic, protegir el medi ambient i reduir 
l’impacte mediambiental de les activitats sobre l’entorn natural.

Esmena 23
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 12.3

Presentar al Parlament de Catalunya els pressupostos de carboni durant el 4t tri-
mestre de 2020, tal com preveu la Llei de Canvi climàtic.
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Esmena 24
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 13.1

Modificar amb urgència la Llei del canvi climàtic Agilitzar els treballs perquè 
l’impost sobre vehicles contaminants es pugui començar a aplicar I’1 de gener de 
2020.

Esmena 25
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 13.2

Continuar treballant en el desenvolupament de la llei de finançament del trans-
port públic per a determinar les mesures fiscals que puguin contribuir a millorar el 
finançament del sistema de transport públic.

Esmena 26
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 13.3

Generalitzar la fiscalitat sobre abocament i incineració de residus sòlids amb ti-
pus impositius prou significatius per estimular la reutilització i el reciclatge. Intro-
duir Estudiar amb la participació de tots els sectors la gestió dels envasos i els seus 
residus, considerant també les possibilitats dels sistemes de dipòsit, devolució, re-
torn per recuperar determinats residus (com ara els envasos de begudes).

Esmena 27
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 13.6

Instar al govern de l’estat a revisar la imposició energètica per modular-la en 
funció de les emissions de CO2 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.

Esmena 28
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 14.2

Reclamar al Govern de l’Estat una aportació econòmica a l’ATM de Barcelona 
adequada a les necessitats de finançament del sistema de transport públic metropo-
lità com també una contribució adequada al conjunt de serveis de transport urbà 
de Catalunya.

Esmena 29
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 14.3

Continuar amb els treballs per implementar el canvi tecnològic de la T-mobili-
tat entre els anys 2019 i 2020 i aplicar a partir del 2021 un nou sistema tarifari i de 
pagament que deixi enrere l’actual basat en zones i la seva extensió al conjunt del 
territori de Catalunya.

Esmena 30
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 14.5

Mantenir l’impuls i donar continuïtat al pla de foment del vehicle elèctric a Ca-
talunya mitjançant el Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàr-
rega per al vehicle elèctric a Catalunya –PIRVEC–), integrant les convocatòries del 
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programa MOVES de forma coordinada per assolir uns resultats que permetin avan-
çar de forma ràpida en el desenvolupament de la mobilitat elèctrica.

Esmena 31
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 15.1

Aprovar abans que acabi l’any 2019 Agilitzar els treballs de redacció del nou pla 
de qualitat de l’aire 2020-2025 amb l’objectiu de no superar mai els límits fixats per 
les directives comunitàries.

Esmena 32
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 15.2

Automatitzar progressivament les dades que proporcionen les estacions de me-
surament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica i a 
proporcionar necessàriament dades horàries d’ozó, diòxid de nitrogen i PM10, i dels 
altres contaminants de què sigui de relleu recollir-les específicament d’acord amb la 
situació concreta de l’estació de control.

Esmena 33
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 15.3

Donar suport al Habilitar el sistema de Registre metropolità de vehicles autorit-
zats abans que acabi el 2019, que està desenvolupant l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona i continuar adoptant les eines necessàries per a la seva implementació, incloent 
el reforçament del transport públic, l’ampliació d’aparcaments d’enllaç («parks & 
ride») i la instal·lació de senyalització d’aproximació.

Esmena 34
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 15.4

Presentar, abans que acabi l’any, Iniciar els tràmits d’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 at-
mosfèrica.

Esmena 35
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 15.5

Incorporar al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire les a la comar-
quesca d’Osona i Ribera de l’Ebre com a zonesa de protecció especial una estratègia 
per a reduir l’ozó troposfèric.

Esmena 36
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió al punt 16.1

Presentar abans que finalitzi l’any 2019 un projecte de llei de la conservació de la 
biodiversitat i el patrimoni natural, així com el catàleg de fauna en perill d’extinció.

Esmena 37
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació a la lletra c) del punt 16.2

A partir del Grup de Treball d’Edafologia de la Comissió Tècnica de Geologia i 
Geofísica de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (CT4: GG) im-
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pulsar l’elaboració de criteris tècnics que facilitin la coordinació de treballs edafo-
lògics que es portin a terme a Catalunya i de les metodologies, normes i estàndards 
que es considerin adequades per a l’execució de les activitats en els àmbits d’edafo-
logia i disciplines relacionades.

Esmena 38
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 18.1

Continuar recuperant els cabals de manteniment establerts al Pla sectorial de 
cabals de manteniment, segons el que indica el Pla de gestió del districte de conca 
fluvial de Catalunya 2016-2021.

Palau del Parlament, 8 de juliol 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 salut mental i 
l’atenció al suïcidi juvenil
302-00125/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 42214, 42227, 42235 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 42214)

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

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental i l’atenció al suïcidi 
juvenil (tram. 302-00125/12).

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

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, incorporant la perspectiva juvenil 
i garantint l’equitat territorial. Per aquesta finalitat, desenvolupar una bona reco-
llida de dades dels CSMIJ i CSMA per identificar i agrupar les dades per la franja 
d’edat jove (de 16 a 29 anys) que actualment no estan disponibles.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 4

4. Elaborar un estudi que permeti entendre les evidències científiques de l’asso-
ciació entre l’ús de tecnologies mòbils i la depressió en els adolescents. Aquest estu-
di s’elaborarà amb perspectiva de gènere, amb perspectiva intercultural i territorial.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 6

6. Seguir millorant el registre del Codi Risc Suïcidi fent una anàlisi de les dife-
rències entre centres i territoris així com assegurar un seguiment específic del feno-
men del suïcidi juvenil.
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Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 9 bis

9 bis. Donar impuls a l’educació emocional a les escoles i instituts reforçant la 
formació continuada del professorat i oferir, des del Departament d’Educació con-
tinguts de qualitat per a que s’incorpori l’educació emocional a la programació en 
tota l’etapa educativa.

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 10

10. Elaborar formacions descentralitzades del nou programa Salut i Escola, per 
assolir una òptima divulgació garantint els instruments per als i les professionals re-
latius a l’actuació en casos de detecció de conductes suïcides. Alhora, el programa 
haurà de comptar específicament amb un projecte centrat en la prevenció del suïcidi 
juvenil que s’articuli a través del treball en salut mental i educació emocional.

Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició nou punt 11

11. Impulsar un pla formatiu al professorat per a la gestió emocional de l’escola i 
institut, dotar d’eines i recursos a l’alumnat i professorat en materia de salut mental 
i prevenció del suïcidi juvenil i elaborar les guies i protocols necessaris per a l’acom-
panyament al professorat per l’abordatge del dol en casos de suïcidi.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada, 

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 42227)

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 estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental i l’atenció al suïcidi juvenil 
(tram. 302-00125/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 1

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, assegurant, a través de protocols 
específics, la continuïtat assistencial entre un i altre centre.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 2

2. Fer de la participació ciutadana, una eina imprescindible per seguir avançant 
amb les polítiques encarades a millorar la salut mental juvenil i facilitar eines a la 
població general per identificar problemàtiques de suïcidi i actuar de forma ràpida 
a través del sistema de salut, l’escola o la família.
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Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 3

3. Incorporar, en els òrgans de participació de Salut Mental del Departament de 
Salut, la perspectiva juvenil, així com la dels supervivents, fomentant la participació 
d’associacions de joves i d’afectats i familiars.

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

4. Elaborar un estudi que permeti entendre les evidències científiques de l’asso-
ciació entre l’ús de tecnologies mòbils i la depressió en els adolescents, i l’existència 
prèvia de trets de la malaltia. Aquest estudi s’elaborarà amb perspectiva de gènere, 
de classe social i nivell educatiu, atenent que els determinants bàsics en salut mental 
són emocionals, familiars i socials.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt 5

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.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al final del punt 6

6. Seguir millorant el registre del Codi Risc Suïcidi fent una anàlisi de les dife-
rències entre centres i territoris, incorporant les possibles causes que poden deter-
minar diferències territorials o de centre.

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 7

7. Dotar de recursos i mecanismes 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 a través de: 

7.1. la millora de la capacitat d’atenció dels CSMIJ i CSMA, elaborant un pla per 
reduir els temps d’espera en primera visita.

7.2. la dotació als centres d’atenció primària de psicòlegs i psiquiatres clínics 
que permetin un diagnòstic precoç més acurat.

7.3. l’establiment de mecanismes de coordinació entre la primària i els centres 
especialitzats.

Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 8

8. Impulsar major coordinació entre departaments pel què fa a les polítiques de 
millora de la salut mental de la població jove i entre la vessant preventiva de salut 
pública i el CatSalut.
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Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 9

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. Apostar de manera clara per 
la infermera escolar com a mecanisme de prevenció, promoció i atenció en l’entorn 
escolar.

Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 10

10. Elaborar formacions descentralitzades del nou programa Salut i Escola, per 
assolir una òptima divulgació i presentar, anualment, davant el Parlament un in-
forme del programa en relació amb la salut mental, indicant les deteccions, deriva-
cions, consultes, etc. que s’han dut a terme.

Esmena 11
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

11. Elaborar una formació específica en competència emocional adreçada als 
professionals que interactuen amb infants i joves.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 42235)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 
del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental i l’atenció al suïcidi juvenil 
(tram. 302-00125/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1

1. Fer una revisió de la cartera de serveis i dotar de recursos humans els centres 
de salut mental infantil i juvenil i d’adults per garantir que hi hagi personal suficient 
per millorar l’acompanyament al traspàs entre aquests serveis de salut mental.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5

5. Establir un equip d’avaluació de resultats del programa del Codi Risc Suïci-
di per planificar noves actuacions, definir i implantar Programes de prevenció del 
suïcidi a la població de risc detectada pel Codi Risc Suïcidi i Programes de suport 
als supervivents del suïcidi dotant de recursos a tots els Centres de Salut Mental 
d’Adults (CSMA) i els Centres de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ) de Catalu-
nya per garantir l’equitat en l’accés als mateixos a tot el territori i elaborar un Pla 
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interdepartamental específic de prevenció de la conducta suïcida i de suport als 
supervivents, implementant-lo i dotant-lo de recursos a tots els territoris.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 7 

7. Dotar de recursos a l’atenció primària per tal de garantir la detecció de diag-
nòstics més precoços i fer una major prevenció de l’intent suïcida entre els i les joves 
i formar els professionals de l’àmbit social, educatiu, i de la societat civil per ser 
subjectes actius en un pla de prevenció del suïcidi.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació del punt 10

10. Elaborar formacions descentralitzades del nou programa Salut i Escola, per 
assolir una òptima divulgació i implementar programes de formació en habilitats 
socials i emocionals que han demostrat eficàcia per millorar la salut mental, durant 
tot el currículum acadèmic de l’educació obligatòria, a tot el territori.

Palacio del Parlamento, 5 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 42228, 42231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 42228)

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 subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre les accions que perjudiquen a la convivència 
(tram. 302-00126/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 1 bis

Nou punt 1 bis. El Parlament de Catalunya mostra la seva solidaritat envers els 
ramaders, pagesos i totes les persones afectades per l’incendi que va cremar més de 
6000 hectàrees a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià el passat mes de juny.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-

Units
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 42231)

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 les accions que per-
judiquen la convivència (tram. 302-00126/12).

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

1. El Parlament de Catalunya mostra el seu agraïment públic als voluntaris, ser-
vidors públics de la Generalitat, de les administracions locals, del Govern de l’Estat 
i de Comunitats Autònomes que van col·laborar directament o oferir la seva col·la-
boració per a l’extinció de l’incendi iniciat en la Torre de l’Espanyol el passat 26 de 
Juny de 2019.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2.1

2.1. Mostrar el seu agraïment públic als voluntaris, servidors públics de la Gene-
ralitat, de les administracions locals, del Govern de l’Estat i de Comunitats Autòno-
mes que van col·laborar directament o oferir la seva col·laboració per a l’extinció de 
l’incendi iniciat en la Torre de l’Espanyol el passat 26 de Juny de 2019.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4

4. En motiu del dia de l’orgull LGTBI, El Parlament de Catalunya reafirma la 
seva condemna vers tots els actes de discriminació e intolerància, especialment 
aquells perpetrats amb violència amb l’objectiu de coartar els drets i opcions se-
xuals de col·lectius minoritzats. Així com mostra el seu ferm rebuig davant les orga-
nitzacions polítiques i socials que treballen activament per a fer retrocedir aquests 
drets, i fa una crida a les forces polítiques presents en aquesta cambra a no norma-
litzar l’activitat política d’aquestes organitzacions pactant amb ells de forma activa 
o passiva, emplaçant-los a construir un front unit en defensa dels drets i les lliber-
tats.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els casos de 
corrupció a Catalunya
302-00127/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 42136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 42136)

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

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els casos de corrupció a Catalunya 
(tram. 302-00127/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició 

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 obras públicas, otorgamiento de subvenciones, contratación de personal y cen-
tros tutelares de menores a entidades afines a determinados partidos políticos.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició 

1.5. Cesar en la injustificada concesión privilegios de personas condenadas por 
cualquier tipo de delitos vinculados a la corrupción por su mera vinculación fami-
liar con líderes políticos nacionalistas, económicos o otros espacios influyentes.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació

1.6. Destinar los recursos adecuados para la modernización de la Justicia y la 
capacidad de investigar y resolver los casos anticorrupción.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 1.7 que queda redactat de la següent manera

1.7. Adoptar todas las medidas políticas y, en su caso, normativas pertinentes 
para garantizar que los cargos públicos catalanes en caso de imputación o investi-
gación judicial por delitos relacionados con la corrupción, la prevaricación, el trá-
fico de influencias, el enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, la 
malversación, la apropiación indebida de fondos públicos, el racismo, la xenofia, la 
violencia machista, la homofobia o cualquier actuación contra los derechos huma-
nos y los derechos de las trabajadoras y trabajadores censen de sus cargos públi-
cos inmediatamente. Esta medida deberá aplicarse a diputados autonómicos y altos 
cargos del perímetro público de la Generalitat de Catalunya y todos sus organismos 
dependientes.
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Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició

1.10. Creación de un observatorio de corrupción, independiente, que revise las 
denuncias de posibles casos de abusos en la función pública y vele por la protección 
jurídica, laboral y psicológica de las personas denunciantes.

Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició

1.11. Creación de la unidad contra la corrupción, la delincuencia económica y el 
fraude fiscal de los Mossos d’Esquadra.

Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició

1.12. Reforzamiento de la independencia, la transparencia, los medios humanos 
y logísticos, y la protección territorial de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,  

GP CatECP

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 42198, 42226, 42236, i 42241, 42293 i 42360 / Admissió a tràmit: Mesa del 

Parlament i Presidència del Parlament, 09.07.2019 i 10.07.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 42198)

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

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que 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 crisi ecològica i els conflictes ambientals i ter-
ritorials (tram. 302-00128/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 19

19. Instar al Govern de la Generalitat ha declarar una moratòria immediata en 
la venda d’oliveres monumentals

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 42226)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi ecològica i els conflictes ambien-
tals i territorials (tram. 302-00128/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

19. Al Govern de la Generalitat ha preparar la II Cimera Catalana del Canvi Cli-
màtic a la que estaran convidats a participar tots els sectors ambientals, econòmics, 
socials, polítics i acadèmics a fi i efecte d’acordar un full de ruta, coordinat amb 
l’Estat i la Unió Europea, a curt i mig termini per tal d’afrontar les polítiques de mi-
tigació i adaptació als fenòmens del canvi climàtic i que afectaran a Catalunya, tal 
com ja ens indica el tercer informe de canvi climàtic de Catalunya. La cimera hau-
ria de celebrar-se en un termini màxim de 6 mesos.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 42236)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta 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 la crisi ecològica i els conflictes ambientals i territo-
rials (tram. 302-00128/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5, que quedaria redactat de la següent manera

5. El Govern a vetllar pel compliment de tots els requisits legals en els aprofita-
ments hidroelèctrics i pel compliment explícit dels cabals ecològics de tots els cursos 
fluvials de les conques internes de Catalunya.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 7, que quedaria redactat de la següent manera

7. El Govern a presentar en seu parlamentària un informe detallat sobre el com-
pliment dels requisits ambientals de la prolongació de la C-32 i un altre sobre la for-
ma de finançament prevista, així com garantir que en cap cas l’execució d’aquestes 
obres es farà a costa d’una prolongació de la concessió existent.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 15, que quedaria redactat de la següent manera

15. El Govern a establir un pla d’ajudes per a les empreses de producció càrnica 
per a augmentar la seva sostenibilitat en el territori.
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Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt 18, que quedaria redactat de la següent 
manera

18. El Govern a deixar d’incomplir els terminis previstos a les actuacions inclo-
ses en el Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire de la Conurbació 
de Barcelona, i a vetllar per l’estricte compliment de la legalitat de tots els vaixells 
en matèria mediambiental.

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 
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, 8 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 42241, 42293 I 42360)

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 la crisi ecològica i 
els conflictes ambientals i territorials (tram. 302-00128/12).

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

1. El Govern de la Generalitat a presentar al Parlament de Catalunya:
a) Un pla de mesures després de la sentència del Tribunal Constitucional.
b) Un calendari d’execució dels aspectes pendents de la Llei 16/2017, d’1 d’a-

gost, del Canvi Climàtic, i
c) mesures concretes que transformin en temes pràctics la declaració d’emergèn-

cia climàtica del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 2

2. Insta al Govern de la Generalitat a iniciar, una vegada finalitzats els actuals 
Plans en redacció, de forma urgent, els tràmits de redacció del el 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.

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

Insta al Govern a impulsar un procés participatiu sobre els Jocs Olímpics d’Hi-
vern, perquè el conjunt de la ciutadania i, molt especialment la població del Pirineu, 
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pugui aportar les seves opinions, necessitats, propostes i expectatives, fomentant un 
debat públic, obert i transparent on s’exposi tota la informació ambiental, econòmi-
ca i territorial necessària pel debat. També insta als ens locals afectats, ajuntaments 
i consells comarcals, a pronunciar-se a través dels seus respectius plenaris.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

Insta al Govern a iniciar les extincions de totes les concessions hidroelèctriques 
caducades per tal de determinar la seva reversió o la restitució del medi, i que vet-
lli pel compliment dels cabals ecològics de totes les conques internes de Catalunya.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 6

Insta el Govern a demanar al Ministeri per a la Transició Ecològica a la Confe-
deració 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 Con-
federació Hidrogràfica pròpia per a la conca hidrogràfica de la Garona.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 8

8. Insta el Govern de la Generalitat a impulsar l’estudi previ dels corredors BR-
Cat de Blanes a Lloret de Mar, possibilitant l’establiment del servei BRT (bus ràpid 
trànsit) que millori l’actual xarxa de serveis i especialment que potenciï la velocitat 
comercial dels serveis de transport públic en autobús per fer lo competitiu amb el 
vehicle privat proporcionant un sistema de transport col·lectiu que pugui assolir els 
nivells de capacitat d’un sistema ferroviari, però amb  la flexibilitat de l’autobús.»

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 9

El Govern de la Generalitat, tal i com marca la legislació vigent, analitzarà totes 
les al·legacions al Pla Director Urbanístic (PDU) de sòls no sostenibles, i tindrà en 
consideració aquelles que coincideixin amb els objectius fixats al PDU, tals com la 
desclassificació de sòls que elimini sectors urbanitzables que encara no s’han exe-
cutat.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 10

El Govern a no assumir cap despesa ni risc associats, presents o futurs, a l’hora 
de garantir la disponibilitat dels terrenys on s’ha d’ubicar el projecte de Hard Rock 
Entertainment World.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 11

El Govern de la Generalitat a continuar amb el procés de revisió administrati-
va del projecte de l’abocador a Riba-roja de l’Ebre, des del punt de vista ambiental, 
urbanístic i de l’adequació de les futures llicències municipals al Pla Especial Ur-
banístic vigent.
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Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 12

12. El Govern de la Generalitat a automatitzar progressivament les dades que 
proporcionen les estacions de mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica i a proporcionar necessàriament dades horàries d‘ozó, 
diòxid de nitrogen i PM10, i dels altres contaminants de què sigui de relleu reco-
llir-les específicament d‘acord amb la situació concreta de l‘estació de control.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modifiació al punt 14

14. Al Govern a incrementar les partides pressupostàries destinades a la preven-
ció i a l’extinció d’incendis, establint un programa coordinat entre ambdues actua-
cions que estableixi, de manera conjunta, mesures de gestió efectives que contribu-
eixin a reduir el nombre d’actuacions d’extinció.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 18

18. Al Govern de la Generalitat que prengui les següents mesures: 

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total de la lletra a del punt 18

El Govern de la Generalitat a prioritzar l’entrada als vaixells, en el Port de Bar-
celona, que utilitzin combustibles de baixa contaminació i als que tinguin instal·lats 
sistemes de filtres de partícules i catalitzadors d’òxids de nitrogen, així com impulsar 
la creació d’una Àrea de Control d’Emissions (ECA per les seves sigles en anglès).

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2019, sobre el 
Compte general de les corporacions locals, corresponent a l’exercici 
del 2017
258-00019/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 41651 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 09.07.2019

L’Informe de fiscalització 7/2019, sobre el Compte general de les corporacions 
locals, corresponent a l’exercici del 2017 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament 
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/6281465.pdf
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Empresa i Coneixement
410-00012/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 41935 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els se-
güents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Empresa i Coneixement
Alta: Martí Pachamé Barrera
Baixa: María Luz Guilarte Sánchez

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 175/XII, relativa a l’Informe 
de fiscalització 23/2017, sobre el Sistema d’Emergències Mèdiques, 
corresponent als exercicis del període 2012-2015
290-00155/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 41983 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.07.2019

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 175/XII, relativa a 
l’Informe de fiscalització 23/2017, sobre el Sistema d’Emergències Mèdiques, cor-
responent als exercicis del període 2012-2015 (tram. 290-00155/12), us informo del 
següent:

Des del Sistema d’Emergències Mèdiques es segueixen les recomanacions re-
collides a l’Informe de fiscalització 23/2017 de la Sindicatura de Comptes, corres-
ponent als exercicis del període 2012-2015. Així, pel que fa a millorar els procedi-
ments de contractació, tal i com es recull a la lletra b) de l’apartat 2n, en l’actualitat 
tots els expedients contenen tota la documentació pertinent. A les actes de les meses 
de contractació en què es fa la proposta d’adjudicació, consta verificada la revisió de 
la documentació lliurada en tràmit de classificació.

Tanmateix, en referència a la licitació de serveis que fins ara eren proveïts de 
manera exclusiva per una entitat, l’obsolescència del programari SITREM està iden-
tificada des de fa temps per l’Àrea SI-TIC del SEM. S’han identificat els riscos que 
provoca i s’han pres mesures correctores provisionals per a minimitzar possibles 
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impactes adversos en el curt termini. En paral·lel, s’han iniciat els treballs per a la 
licitació d’una nova plataforma.

D’altra banda, pel que fa a la concurrència als procediments de contractació, es 
vetllarà perquè els responsables del contracte justifiquin adequadament les especi-
ficitats tècniques requerides per tal d’evitar limitacions en la concurrència. Tanma-
teix, les condicions especials d’execució dels contractes, el SEM realitza un segui-
ment diari de les incidències que comporten l’incompliment del contracte. S’envia 
l’incompliment a l’empresa adjudicatària, requerint que doni resposta al motiu de 
la incidència en un termini màxim de 5 dies i les accions realitzades per a solucio-
nar-la. S’analitza la resposta i, en cas de confirmació de l’incompliment, es proposa 
la penalització a l’òrgan de contractació. Paral·lelament, es realitzen auditories dels 
requeriments del contracte a través dels equips territorials i altres periòdiques amb 
mitjans de serveis centrals del SEM.

En darrer lloc, referent a les indemnitzacions, el SEM realitza les extincions de 
tots els contractes de treball d’acord amb el que es recull en els articles 49 i següents 
de l’Estatut dels Treballadors i el conveni col·lectiu vigent.

Barcelona, 25 de juny de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 196/XII, sobre l’ajut als 
pacients d’iDental
290-00177/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 41730 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.07.2019

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 196/XII, sobre l’ajut 
als pacients d’iDental (tram. 290-00177/12), us informo del següent:

Arran de l’estafa i el tancament de les clíniques odontològiques iDental, l’Agèn-
cia Catalana del Consum (ACC) ha estat l’ens que ha centralitzat la gestió de les 
reclamacions de les persones afectades, en matèria de consum, per exercir la inter-
locució amb les entitats financeres que havien atorgat crèdits vinculats als clients 
afectats.

D’aquesta manera es pretenia no disgregar esforços, conferint la interlocució al 
personal especialitzat de l’Agència amb les persones designades per cada entitat fi-
nancera, per tal d’agilitar el tràmit i aconseguir solucions unívoques.

Pel que fa a la informació facilitada a les persones consumidores per exercir la 
defensa de llurs drets en matèria de consum, l’Agència Catalana del Consum, en te-
nir coneixement de la situació en que es trobava aquesta clínica dental, va fer públic 
un avís al seu web, adreçat a tots els afectats pels tancaments dels centres, on recor-
dava als clients el seu dret a demanar un informe de l’estat dels tractaments contrac-
tats amb la clínica o disposar del seu historial mèdic.

L’Agència va demanar als serveis públics de consum que li adrecessin totes les 
reclamacions que anessin rebent, tant pel que fa a les oficines municipals d’informa-
ció al consumidor (OMIC), com a les oficines comarcals d’informació al consumi-
dor (OCIC). Cal tenir en compte que les OCIC actuen en virtut d’encàrrec de gestió 
i la tramitació dels seus expedients es realitza mitjançant el propi programa de ges-
tió de l’ACC, la qual cosa facilita l’adopció de la mesura. Fins al moment, l’Agència 
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ha rebut més de sis-centes reclamacions de consum per via directa i a través d’altres 
serveis públics de consum.

Alhora, el Departament de Salut i el cos de Mossos d’Esquadra van coordinar 
les actuacions i possibles mesures a adoptar per informar degudament a la població 
afectada. Els Mossos d’Esquadra han atès les denúncies dels usuaris afectats, n’han 
fet la corresponent investigació i valoració i han posat les actuacions a disposició 
de l’autoritat judicial per si els fets poguessin ser constitutius de delicte. Fins a dia 
d’avui, les denuncies rebudes superen les tres-centes cinquanta.

En el marc de les competències de l’Agència de Consum, la inspecció va requerir 
a l’empresa iDental les dades dels pacients, els tractament contractats, els realitzats i 
els pendents, així com les dades econòmiques corresponents a aquests tractaments. 
L’Agència també es va adreçar al Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de-
manant la implicació dels seus col·legiats en el peritatge als afectats, per determinar 
el grau de prestació de les actuacions realitzades per iDental fins a la suspensió del 
tractament.

També s’han fet requeriments a les entitats financeres de crèdit amb les quals els 
pacients d’iDental havien contractat els crèdits. En tractar-se de crèdits vinculats, 
quan el servei deixa de prestar-se, l’entitat financera ha de procedir immediatament 
a la resolució del contracte de crèdit i abstenir-se de cobrar qualsevol quota.

De la mateixa forma, l’Agència també s’ha reunit amb representats de l’ASNEF 
(Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito) per tal d’intentar 
donar vies de solució als afectats i procurar, en els casos que el finançament s’ha-
gi fet mitjans crèdits vinculats, que es faci efectiva la suspensió del cobrament dels 
deutes per part d’aquestes entitats.

Pel que fa a la continuïtat en les campanyes d’informació pública, per tal que to-
tes les persones afectades per l’estafa d’iDental rebin la informació d’on dirigir-se i 
què fer per a defensar els seus drets. L’Agència Catalana del Consum ha facilitat en 
tot moment informació als afectats a través del seu web, de l’app oficial (habilitada 
per a dispositius mòbils i tauletes) i les xarxes socials, i també del Telèfon d’Atenció 
al Ciutadà (012). Respecte la informació, s’han generat actualitzacions de contingut 
i s’han donat noves informacions o recomanacions sempre que l’evolució dels fets 
ho ha fet convenient.

A la vegada, per tal d’oferir assistència pericial gratuïta a les persones afectades 
per l’estafa d’iDental, d’acord amb l’article 6.6 de la Llei 1/1996, del 10 de gener, 
d’assistència jurídica gratuïta, per mitjà dels serveis odontològics del sistema sani-
tari públic i en coordinació amb el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 
Catalunya. A data de 29 de novembre de 2018, el jutjat de l’Audiència Nacional que 
porta la instrucció del cas iDental va determinar que, des del sistema públic de salut 
es faci un reconeixement als afectats per aquest cas i un informe no pericial. La per-
sona afectada ha de presentar aquest informe al jutjat territorial corresponent i serà 
citada per ser reconeguda pel metge forense i obtenir l’informe pericial.

Respecte el tractament, per mitjà dels serveis odontològics del sistema sanitari 
públic, a les persones que pateixin complicacions de salut derivades dels tractaments 
fets a clíniques d’iDental, el sistema públic de salut de Catalunya sempre ha estat 
obert a atendre les complicacions mèdiques de totes les persones i aquest cas no n’ha 
estat una excepció.

En darrer lloc, per tal d’assegurar, mitjançant els mecanismes de mediació i arbi-
tratge de què disposa l’Agència Catalana del Consum, que les entitats financeres no 
passin a les persones afectades cap cobrament per crèdits vinculats als tractaments 
fets a les clíniques d’iDental, en aplicació de la Llei 16/2011, del 24 de juny, de con-
tractes de crèdit al consum.

Des de l’inici de la crisi generada arran del tancament de les clíniques iDental, 
l’Agència Catalana del Consum va establir contacte amb les entitats financeres que 
havien atorgat crèdits vinculats i es va reunir amb ASNEF (Asociación Nacional 
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de Establecimientos Financieros de Crédito), l’entitat que aplega les entitats finan-
ceres, per recordar-los les obligacions que les incumbeixen quan cessa la prestació 
del servei, d’acord amb el que estableix la vigent legislació en matèria de crèdits al 
consum.

Sobre la base d’aquests contactes i de les converses mantingudes, l’Agència ha 
anat gestionant les reclamacions rebudes dels afectats amb les corresponents finan-
ceres per la via de la mediació, havent assolit fins ara resultats satisfactoris.

Cal tenir en consideració que el procediment estipula que, en primer lloc els con-
sumidors han de reclamar a l’empresa, en aquest cas, la financera. Per tant, els casos 
que arriben a l’ACC són aquells en que el consumidor no ha obtingut resposta de la 
financera o no considera satisfactòria la resposta obtinguda.

D’acord amb aquest aspecte, des de l’Agència de Consum s’han gestionat o s’es-
tan gestionant un total de dues-centes cinc mediacions entre les persones consumi-
dores i les financeres amb qui havien signat un crèdit per finançar els tractaments 
als centres d’iDental. D’aquestes, en

setanta-vuit mediacions s’ha assolit un acord, noranta-una estan sent gestionades 
i vint-i-dues han estat tancades per no acceptació, moltes d’aquestes perquè havien 
finalitzat ja el tractament.

Barcelona, 19 de juny de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 270/XII, sobre la bretxa de 
gènere en la carrera docent i en la investigació
290-00246/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 41654 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.07.2019

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 270/XII, sobre la 
bretxa de gènere en la carrera docent i en la investigació (tram. 290-00246/12), us 
informo del següent:

La Comissió de Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya va 
tractar el tema objecte de la Resolució el passat dia 19 de març i es va acordar la 
creació d’un Grup de Treball per estudiar mesures de protecció de la maternitat en 
els trams de recerca.

El dia 19 de juny es va tornar a reunir la Comissió de Dones i Ciència per fer el 
seguiment del grup de treball. Posteriorment, les propostes acordades a la Comis-
sió es compartiran amb la Comissió de Recerca i Transferència del Coneixement i 
la Comissió General de Política Universitària i finalment s’elevaran, si s’escau, a la 
Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya per a la seva aprovació i aplicació 
en el marc de l’autonomia universitària.

Barcelona, 27 de juny de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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Control del compliment de la Resolució 281/XII, sobre les herències 
intestades
290-00256/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 41717 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.07.2019

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 281/XII, sobre les 
herències intestades (tram. 290-00256/12), us informo del següent: 

La destinació de tots els béns que es reben de les herències intestades l’estableix 
el Llibre IV del Codi Civil de Catalunya, en els seus articles 442-12 i 442-13. La Ge-
neralitat de Catalunya succeeix en darrer lloc, com a hereva intestada, les persones 
amb veïnatge civil català que moren sense hereus testamentaris i legals, i té enco-
manada la competència legal de gestionar aquests béns d’acord amb la funció social 
que estableix la normativa successòria dins el territori català.

A Catalunya, els ingressos que s’obtenen de les herències intestades es destinen 
íntegrament i exclusiva a satisfer necessitats assistencials, socials i culturals, a di-
ferència de l’Estat, en què el Codi Civil espanyol permet, fins i tot, destinar 1/3 del 
que obté a amortitzar deute públic.

Els béns procedents de les herències intestades es regeixen per un règim jurídic 
específic. Són béns patrimonials de la Generalitat afectats a un destí marcat legal-
ment, i la Junta d’Herències, (òrgan col·legiat format per la Generalitat i represen-
tants de les corporacions locals i creat per Decret 145/2017, de 26 de setembre) va-
lora i acorda a quina de les finalitats previstes al Codi Civil es destinen els béns o 
l’import que se n’obtingui. Aquestes finalitats no són exclusivament habitacionals, 
sinó que poden ser de caire social, assistencial i cultural.

En la normativa catalana, pel que fa a les finques urbanes que la Generalitat he-
reta de forma intestada, efectivament s’estableix una destinació preferent, però no 
obligatòria ni exclusiva, al compliment de polítiques d’habitatge social. En aquest 
sentit, els habitatges que hereta la Generalitat de Catalunya, tenint en compte les se-
ves característiques i sobretot la situació comptable de l’herència de la qual prove-
nen, es poden destinar directament a necessitats habitacionals, o bé, indirectament 
amb el producte de la seva venda, de la mateixa manera que es fa, per exemple, en 
l’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta.

És per això que la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el III Pla de Suport al 
Tercer Sector i amb la formalització en data 22 de setembre de 2016 d’un Protocol 
de col·laboració signat amb el Tercer Sector, es va comprometre a destinar aquelles 
finques urbanes procedents de les herències intestades que fossin aptes o viables a 
programes socials d’habitatge, per tal de cobrir necessitats de persones en situació 
d’emergència social o en risc d’exclusió residencial, especialment en els municipis 
d’alta demanda acreditada. En el marc del protocol esmentat, en data 28 de juliol de 
2017, es va signar un conveni entre la Direcció General del Patrimoni i l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, per fer efectiva l’esmentada destinació.

Així, d’acord amb el protocol signat, la Junta d’Herències, en la seva sessió de 
data 1 de desembre de 2017, va acordar l’adscripció a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya de 17 finques urbanes viables per tal que puguin ser destinades a les fi-
nalitats habitacionals recollides en l’esmentat protocol, per part d’entitats del tercer 
sector que es dediquin a les activitats assistencials.

En la mateixa Junta d’Herències de data 1 de desembre de 2017, es va acordar 
també la distribució entre els Departaments competents en matèries de polítiques 
de despesa de l’Estat del Benestar (Afers Socials, Cultura i Salut) de 4.141.872,31 €.
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L’any 2018, la Junta d’Herències ha distribuït un total de 6.241.672,62 €, de la 
següent manera: 

– 2,2 M€: procedents de la venda de finques urbanes que no han pogut ser desti-
nades directament a habitatge social i que s’han destinat a l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya per a l’adquisició de pisos per habitatge social a la ciutat de Barcelona 
i a la seva Àrea Metropolitana. Es preveu l’adquisició d’uns 35 habitatges per tanteig 
a les entitats financeres.

– 4 M€ procedents d’herències que contenien béns immobles que s’han venut 
per no resultar aptes per a ser destinats a habitatge social directament i/o béns mo-
bles: dels quals 400.000 € s’ha acordat destinar-los a habitatge social i, la resta, 3,6 
M€, s’han distribuït el 50%, 40% i 10%, respectivament, al Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies; al Departament de Cultura i al Departament de Salut, per 
tal que els distribueixin mitjançant convocatòries públiques, d’acord amb la norma-
tiva civil catalana.

Actualment, hi ha un paquet de 29 finques més per a ser adscrites a l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, amb la mateixa finalitat que estableix el conveni signat en-
tre l’Agència i la Direcció general del Patrimoni. La resolució d’adscripció d’aques-
tes finques està prevista que es formalitzi durant els propers mesos.

Tots els béns que procedeixen de les herències intestades es destinen a polítiques 
del benestar d’acord amb la normativa civil successòria catalana. Actualment, la 
normativa successòria catalana ja estableix una preferència en relació a la destina-
ció dels béns procedents de les herències intestades que la Generalitat de Catalunya 
ha de dur a terme, d’acord amb la competència exclusiva que té atribuïda per Llei. 
És a través de la Junta d’Herències que la Generalitat ha de gestionar i distribuir 
preferentment aquests béns, tenint en compte el marc legal i reglamentari i el marc 
social, habitacional, assistencial i cultural de cada moment, així com les línies d’ac-
tuació de la Generalitat de Catalunya en cadascun d’aquests àmbits.

Barcelona, 1 de juliol de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalu-

nya i conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Resolució 283/XII, sobre la prohibició 
de les armes robòtiques autònomes
290-00258/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 41925 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.07.2019

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 283/XII, so-
bre la prohibició de les armes robòtiques autònomes (número de tramitació 290-
00258/12), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a, s’ha tramés a la Ministra de Defensa una carta per donar 
trasllat del contingut de la Resolució aprovada.

En relació amb l’apartat b, el Govern de la Generalitat assumeix el requeriment 
efectuat pel Parlament de Catalunya en aquest punt i informa que els seus serveis 
policials no disposen d’armes robòtiques autònomes ni de sistemes d’armes autò-
noms en les dotacions de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

Quant al tipus d’armes que utilitzen les policies locals, el Decret 219/1996, de 12 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’armament de les policies locals estableix 
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els models d’arma reglamentària i determina que, opcionalment, els ajuntaments 
podran dotar-ne d’altres. No es pot interpretar que els altres mitjans de defensa que 
poden integrar també la dotació permeti incloure-hi les armes robòtiques autònomes 
o sistemes d’armes autònomes sense una regulació que expressament ho habiliti.

Barcelona, 2 de juliol de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

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

Control del compliment de la Resolució 284/XII, sobre l’impuls de 
projectes per a prevenir la violència masclista entre les dones i entre 
els joves
290-00259/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 41715 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 168.4 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 284/XII, sobre l’impuls de 
projectes per a prevenir la violència masclista entre les dones i entre els joves (tram. 
290-00259/12), us informo, amb el document annex facilitat per l’Institut Català de 
les Dones, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 2 de juliol de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex
En compliment de l’esmentada Resolució, informen del següent:
Per tal d’abordar les violències sexuals de la societat catalana, s’estan duent a 

terme diverses actuacions des de l’Institut Català de les Dones. Aquestes actuacions 
es desenvolupen des de diferents eixos d’intervenció, com ara la prevenció a través 
de l’educació i la sensibilització, l’atenció, l’abordatge i la seva visibilització. També 
es plantegen en el marc de la planificació inclosa en el Pla Estratègic de Polítiques 
d’Igualtat de Gènere 2019-2022. Són les següents:

– Servei especialitzat d’atenció en línia a violències sexuals adreçat a joves fins 
a 30 anys (finals 2019), que s’està elaborant amb els fons del Pacte d’Estat contra la 
Violència de Gènere.

Aquest servei consisteix en la prestació d’un servei informatiu i d’atenció per a 
adolescents i joves de fins a 30 anys en relació amb les violències masclistes. El ser-
vei es prestarà eminentment a través d’eines digitals i en línia, però també hi haurà 
un servei d’atenció presencial per aquelles persones que ho sol·licitin o en aquells 
casos que estigui indicada la presencialitat. El servei es prestarà de manera coordi-
nada i complementària al servei actual del 900 900 120, es concretarà en 5 àmbits 
d’intervenció diferenciada:

– Servei d’atenció en línia
– Servei d’atenció presencial
– Servei de consultes espontànies online i telefònica
– Pàgina web
– Comunicació i difusió del servei
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– Servei d’atenció a dones víctimes de violències sexuals (finals 2019), finançat 
amb fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.

El seu objectiu serà atendre i donar assistència psicològica i assessorament jurí-
dic a dones que hagin patit o estiguin en situació de violència sexual, aquest servei 
serà gratuït i especialitzat.

– Model d’atenció a les violències sexuals a Catalunya (finals 2019), també en 
procés d’elaboració amb els fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, té 
lloc després de la realització de tot un procés de treball envers la diagnosi i la con-
ceptualització d’aquestes violències.

Els passos previs realitzats a aquest disseny del model d’atenció han estat els se-
güents:

– La investigació «L’abordatge de les violències sexuals en Catalunya» (2016), 
que recull informació amb la intenció de poder reflexionar a partir d’una multipli-
citat de veus i de perfils professionals, d’una heterogeneïtat d’agents i institucions, 
que aporten una gran diversitat de visions sobre les violències sexuals amb l’objectiu 
d’orientar les decisions tècniques i polítiques que afavoreixin un abordatge multidis-
ciplinari i un treball coordinat en les polítiques d’abordatge de les violències sexuals 
a Catalunya.

– El Marc Conceptual de les Violències sexuals (2016), que contempla elements 
teòrics i normatius per a la comprensió de les violències sexuals, i també elements 
per poder elaborar un marc ètic per a la comprensió de les violències sexuals.

– La realització de la campanya institucional sobre les violències sexuals «Les 
dones tenim dret a viure lliures de violències sexuals. #LliuresISensePor», (2017 i 
2018). L’objectiu del qual es reivindicar el dret a la llibertat sexual i la seguretat de 
les dones en l’àmbit públic i privat. Aquesta campanya va tenir lloc amb motiu de 
la commemoració del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les 
dones, el 25 de novembre.

– El Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci (2019), 
del Departament d’Interior amb el suport de l’Institut Català de les Dones.

Del protocol se’n destaca la coordinació de tots els actors en seguretat (Policia 
de Catalunya, formada pel cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals; policies 
portuàries i professionals de la seguretat privada) amb d’altres actors que tenen inci-
dència en l’àmbit de la seguretat i de l’oci (càrrecs electes, tècnics municipals), jun-
tament amb d’altres professionals i persones que presten els seus serveis en l’àmbit 
de l’oci (personal de sala, cambreres i cambrers, personal de control d’accés, auxi-
liars de serveis, etc.).

El Protocol també estableix un seguit de conductes que es considera que integren 
l’assetjament sexual no penal, dota de contingut i criteris interpretatius l’assetjament 
sexual no penal, és a dir, aquell constitutiu d’infracció administrativa, per tal que 
sigui sancionable per la via administrativa i no quedi impune. Això aconsegueix un 
doble efecte:

– Primer, ajudar a visibilitzar aquelles violències que, per no ser delictives, suc-
ceir amb freqüència, estar naturalitzades, etc., passen més desapercebudes i costen 
més d’identificar, i que, en definitiva, les dones viuen com un «peatge» que han d’as-
sumir.

– Segon, enviar un missatge clar, en el sentit que el respecte a la indemnitat i lli-
bertat sexuals no té graduacions, o hi ha aquest respecte o no hi és, i tot allò que es 
situï fora del respecte a la llibertat i indemnitat sexuals de les dones, serà objectiu 
d’intervenció, i si escau, de sanció.

Aquest Protocol l’aplicaran a tot el territori de Catalunya directament la Policia 
de la Generalitat − Mossos d’Esquadra i, de manera progressiva, els municipis i les 
policies locals, i les diferents entitats privades i altres ens que vagin formalitzant la 
seva adhesió.
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– L’Enquesta de violències sexuals a Catalunya (finals 2019), del Departament 
d’Interior amb el suport de l’Institut Català de les Dones.

Actualment està en procés d’elaboració i està finançat amb els fons del Pacte 
d’Estat contra la Violència de Gènere. Es tracta del disseny d’una enquesta especí-
fica sobre les violències sexuals a Catalunya, que permetrà que les dades emergei-
xin socialment i puguin ser analitzades en profunditat i comparades amb les dades 
extretes dels països del nostre entorn, per tal de conèixer les dades de victimització 
de les dones per violències sexuals a Catalunya, d’una banda, i dimensionar la mag-
nitud de les manifestacions de les violències sexuals, de l’altra.

El Departament d’Interior ha posat en marxa un apartat a la seva pàgina web so-
bre violència masclista, que tracta específicament sobre la violència sexual entre les 
persones joves. Actualment ja es poden consultar els seus continguts si bé es preveu 
que en breu vagi ampliant-los amb materials informatius, vídeos divulgatius adre-
çats a persones joves, entre altre material.

Es pot consultar a:
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-do-

mestica/
En relació a les actuacions que es porten a terme des de la Direcció General de la 

Joventut, l’aposta prioritària en matèria de joventut no passa tant per elaborar noves 
eines i projectes com per reforçar aquelles eines i projectes ja existents. En aquest 
sentit, posem en valor que el portal Jove.cat inclou, dins la secció Conviure/Inclusió 
social, un apartat específic de Gènere. Aquest apartat s’actualitza periòdicament i 
incorpora tota la informació relativa als projectes i serveis impulsats per la DG de 
Joventut i l’Agència Catalana de Joventut en matèria de prevenció de les violències 
masclistes i de transformació dels models tradicionals de masculinitat i feminitat, 
així com un ventall molt ampli de recursos i materials (propis i aliens) relacionats 
amb aquestes qüestions.

El projectes preventius en l’àmbit de la prevenció de les violències masclistes 
entre joves es plantegen de forma interdepartamental i en estreta col·laboració amb 
els ens locals (i amb diverses entitats especialitzades) i es concreten en la creació 
d’instruments de prevenció, detecció i actuació davant de situacions de violència 
masclista i/o d’assetjaments (cas del Protocol de Joventut per a l’abordatge de la 
violència masclista), així com l’impuls d’eines i recursos per fomentar la igualtat de 
gènere i la transformació dels imaginaris socials vinculats a la construcció del sis-
tema gènere-sexe.

Així, la DGJ i l’ACJ ofereixen formacions especialitzades i assessoraments a 
professionals de joventut per tal que desenvolupin projectes d’àmbit local en matè-
ria de prevenció de les violències masclistes i les violències sexuals entre joves i, 
alhora, posen eines de sensibilització i de prevenció a l’abast d’equipaments juvenils 
i centres educatius.

El projecte TABÚ. Tu tries què t’hi jugues! és una eina interactiva de prevenció i 
sensibilització de les violències sexuals entre joves, adreçada als equipaments juve-
nils i als instituts. Durant el curs 2018-2019, s’han fet 6 formacions en el marc del 
projecte TABÚ, amb una participació global de 98 professionals de joventut. D’altra 
banda tant l’ICD com la DGJ/ACJ han fet 63 cessions de l’eina a centres educatius i 
serveis d’informació i atenció. De cara al curs vinent es donarà continuïtat a aquesta 
iniciativa i s’ampliarà la tipologia de destinataris de les cessions, amb la inclusió de 
federacions i moviment d’educació en el lleure.

Quant al programa 3 voltes, ofereix formació especialitzada i assessorament a 
professionals de joventut per desenvolupar projectes d’àmbit local en matèria de fo-
ment de la igualtat entre homes i dones, respecte a la diversitat sexual i de gènere, i 
prevenció de les violències masclistes. El programa consta de 3 fases: una formació 
inicial (en què es treballen continguts relacionats amb les desigualtats de gènere i 
amb les violències masclistes amb joves), un acompanyament (amb un equip de pro-

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-domestica/
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-domestica/
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fessionals experts en gènere que orienten en la definició i el disseny dels projectes 
i accions d’àmbit local) i una fase d’acció (en què un/a assessor/a acompanya en la 
posada en pràctica de les actuacions dissenyades).

Durant el 2018 es van dur a terme 33 assessoraments en el marc del programa 3 
voltes. Fruit d’aquests assessoraments, s’han posat en marxa diversos projectes (que 
es troben tots en fase d’execució) amb objectius com ara la incorporació de la pers-
pectiva de gènere en els equipaments juvenils i en les polítiques de joventut, l’abor-
datge de les violències sexuals en els espais d’oci nocturn, la formació de joves ex-
pertes per tal que actuïn com a agents de prevenció o el disseny i impuls d’accions 
de comunicació i de sensibilització.

D’altra banda, i també a partir de l’experiència del 3voltes, s’està redactant una 
guia juntament amb la Cooperativa Candela per posar per escrit com ha de ser el 
procés d’incorporació de la perspectiva feminista als equipaments juvenils, donant 
també veu als municipis que han dut a terme aquest procés. A més, i per tal de com-
plementar les formacions bàsiques que ofereix el 3 Voltes, durant la primavera de 
2019 s’ha fet un desplegament territorial de formacions específiques, sobre diversitat 
sexual i de gènere sobre violències sexuals i espais d’oci festiu, sobre com incorpo-
rar la perspectiva feminista als equipaments juvenils, sobre l’abordatge de les mas-
culinitats. Totes aquestes formacions han tingut una gran demanda per part dels i 
les professionals del territori.

De cara al curs vinent es donarà continuïtat a totes les actuacions que s’han des-
crit fins ara i se n’impulsaran d’altres de nova creació, aquestes noves actuacions 
estan definides en el marc del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, tant en 
l’àmbit de la prevenció, com en l’àmbit de la formació i en el de la recerca (recerca 
específica sobre violència masclista i joves).

En l’àmbit de la prevenció (i més enllà de la continuïtat i el reforç del projecte 
TABÚ), es posarà en marxa un projecte d’impuls i assessorament als ens locals per 
a l’elaboració de protocols específics d’actuació en espais d’oci nocturn. La propos-
ta inclou acompanyaments especialitzats en totes les fases del projecte (formació 
prèvia, diagnosi, treball en xarxa, procés participatiu, elaboració del propi protocol, 
etc.). D’altra banda, també es posarà en marxa un projecte específic de prevenció i 
intervenció entorn a les violències masclistes i les violències sexuals, adreçat a joves 
i a professionals que treballen amb joves, amb diferents línies d’acció vinculades al 
treball de la sexualitat i a l’educació sexual i reproductiva.

En l’àmbit de la formació, s’impulsaran dos nous projectes: un de formació in-
terna (adreçat al personal que treballa a la DGJ i l’ACJ) i un altre d’extern, adreçat 
a les entitats juvenils. I en l’àmbit de la investigació, s’impulsaran noves línies de 
recerca específica sobre violències masclistes i joves, que englobin totes les formes 
i tipologies de violència masclista.

Finalment, s’impulsaran accions per millorar l’atenció específica a les adoles-
cents en situació de violència masclista. Aquestes accions recolliran part del treball 
que es va dur a terme entre els anys 2014 i 2016 en el marc d’un grup de treball sobre 
violència masclista i adolescents, liderat per la DGJ i adscrit a la Comissió Nacio-
nal per a una intervenció coordinada contra la violència masclista (VM). L’objec-
tiu de les mesures que ara es posaran en marxa és superar les limitacions existents 
actualment en la intervenció amb les menors d’edat en situació de VM (ja que la 
major part dels serveis d’atenció a dones en situació de violència no donen resposta 
a la realitat concreta i diferencial de les noies menors d’edat). L’acció més rellevant, 
en aquest sentit, és la redacció i incorporació d’un capítol específic sobre menors i 
violències masclistes dins el Protocol Marc per una Intervenció Coordinada contra 
la Violència Masclista.
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Control del compliment de la Resolució 285/XII, sobre l’augment de 
la violència feixista
290-00260/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 41926 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.07.2019

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 285/XII, sobre 
l’augment de la violència feixista (tram. 290-00260/12), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a, el Govern de la Generalitat ha expressat en nombroses 
ocasions el rebuig a qualsevol ideologia excloent, totalitària o antidemocràtica, entre 
les quals, tal i com es defineix en tots els tractats de ciència política, s’inclouen els 
moviments vinculats a l’extrema dreta.

Quant a l’apartat b, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) 
té coneixement que persones de l’àmbit de l’extrema dreta o de la ultradreta poden 
protagonitzar accions delictives de caràcter violent per motivacions d’odi o discri-
minació o, si més no, aquestes motivacions poden ser un agreujant del tipus penal 
que cometin.

D’una banda, la PG-ME duu a terme una tasca proactiva per detectar situacions 
de risc on es puguin cometre fets delictius. Això permet planificar dispositius poli-
cials per protegir la seguretat ciutadana i minimitzar el riscos i, si escau, detectar 
els fets il·lícits per posar-los en coneixement de la judicatura, així com identificar i/o 
detenir-ne els autors.

Aquesta prevenció és molt àmplia atès que els àmbits on es poden cometre els 
fets delictius són molt diversos. A tall d’exemple, en els darrers anys s’ha fet una tas-
ca preventiva sobre els concerts de musica RAC (rock anticomunista), on es poden 
cantar cançons amb contingut xenòfob; sobre les activitats de grups de hooligans 
ultradretans vinculats al món del futbol; sobre els continguts delictius publicats la 
xarxa d’Internet; sobre punts de distribució de publicacions que difonen materials 
que inciten a la violència contra col·lectius vulnerables; sobre campanyes engegades 
per grups d’extrema dreta contra els immigrants o l’obertura d’oratoris musulmans 
i sobre les mobilitzacions en què poden participar persones radicalitzades en aquest 
àmbit que puguin protagonitzar incidents o agressions.

D’altra banda, també s’actua de forma reactiva quan es comet una acció delic-
tiva i s’investiguen els fets en el marc de les funcions de policia judicial que duu a 
terme la PG-ME.

Barcelona, 2 de juliol de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 286/XII, sobre la violència 
dels seguidors ultres dels equips de futbol
290-00261/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 41927 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.07.2019

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 286/XII, sobre la 
violència dels seguidors ultres dels equips de futbol (tram. 290-00261/12), us infor-
mo del següent:

En relació amb l’apartat a, davant de l’increment d’incidents i/o episodis violents 
que s’havien originat als partits de futbol de categories amateurs o formatives, la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) va establir, l’any 2009, un 
Protocol de col·laboració amb la Federació Catalana de Futbol (FCF), que continua 
vigent i actiu. El Protocol està orientat, bàsicament, a la canalització de les peticions 
de presència policial que els clubs de futbol sol·liciten a la FCF i que aquesta traslla-
da a la PG-ME a través de l’Oficina de l’Esport.

Paral·lelament a aquest Protocol, el coordinador general de seguretat en esdeve-
niments esportius forma part de la Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Vi-
olència de la FCF com a representant de la PG-ME. Aquesta Comissió està formada 
per un total de 21 membres provinents de diferents àmbits, de reconeguda solvència 
en l’àmbit de l’esport, la seguretat pública o l’educació.

La Comissió, entre altres funcions, elabora informes i estudis sobre les causes i 
els efectes de la violència en el futbol; promou i divulga accions de prevenció i cam-
panyes de col·laboració entre el públic i els aficionats al futbol, formula denúncies 
als òrgans jurisdiccionals i elabora expedients informatius dirigits als òrgans i les 
autoritats competents per a la incoació, tramitació i resolució d’expedients sancio-
nadors en aquesta matèria.

Pel que fa a l’apartat b, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física 
col·labora en les campanyes impulsades per la Federació Catalana de Futbol per a 
millorar el futbol català en totes les seves vessants i fomentar els valors i el respecte 
en l’esport. Entre d’altres, les següents:

– La nova campanya Tots som un equip, presentada el passat 8 d’abril a l’Insti-
tut Nacional d’Educació Física de Catalunya. L’objectiu del projecte és impulsar i 
promocionar el futbol i el futbol sala amateur català a partir de la temporada 2019-
2020.

– La campanya, que neix com a continuació de la resta de campanyes engega-
des per la Federació Catalana de Futbol amb el suport de la Secretaria General de 
l’Esport i de l’Activitat Física, engloba els principals aspectes de totes les anteriors. 
Tindrà com a eixos principals afavorir el pas de juvenil a amateur, la reducció del 
nombre d’amonestacions per partit, la promoció del joc net i el comportament ètic 
a les instal·lacions esportives, entre d’altres. S’establiran diverses bonificacions eco-
nòmiques, pel que respecta a la quota d’inscripció: la Mutualitat, el rebut arbitral, 
el quilometratge o l’ajut en material esportiu, i es crearà un premi remunerat per als 
dos equips amb menys targetes de cada grup.

– La primera iniciativa per acabar amb la violència física i verbal en el futbol, 
per fomentar el joc net, la resolució de conflictes, el treball en equip i els hàbits de 
vida saludables va ser la campanya Joc Net. La finalitat de la campanya era, d’una 
banda, minimitzar els incidents als camps de futbol i pavellons, i de l’altra, reduir 
el nombre de targetes que s’ensenyen en els enfrontaments. Consisteix a protegir els 
jugadors i jugadores de Catalunya en les seves etapes formatives, sobretot davant 
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les males conductes i accions que, de vegades, es poden veure a les grades dels ter-
renys de joc.

– La campanya Respecte promou les conductes desitjables en un terreny de joc 
i, per primera vegada, també es dirigeix als pares i mares dels jugadors. Totes les 
campanyes estan englobades dins del lema «Respecte».

– La campanya d’antiviolència sota el lema Prou violència al futbol, on els equips 
de futbol i futbol sala de Catalunya surten al terreny de joc mostrant una bandera 
negra amb el corresponent lema, amb l’objectiu de reclamar el màxim respecte a 
tot l’entorn d’aquest esport. La campanya pretén eradicar les conductes incíviques, 
com ara la discriminació per motius de sexe, de raça o insults als camps de futbol i 
pavellons de futbol sala.

– La campanya Zero insults a la grada!, que pretén eradicar els insults que profe-
reix la graderia als diferents col·lectius que participen en un partit de futbol o futbol 
sala de Catalunya. D’aquesta manera, s’invita a respectar totes les persones i esta-
ments i a protegir-los de qualsevol agressió verbal.

– La campanya Zero insults a les xarxes, per conscienciar la gent de la perillosi-
tat de les xarxes socials i Internet si s’utilitzen per insultar o amenaçar d’altres, pre-
tén eradicar aquests comportaments.

– El programa +KESPORT!, per reforçar, orientar i ajudar pedagògicament els 
entrenadors de jugadors i jugadores de 6 a 12 anys en l’àmbit de la gestió d’emocions 
i sentiments, el tractament de la igualtat de gènere i la resolució de conflictes. Amb 
l’objectiu, també, de promocionar hàbits saludables d’activitat física i alimentació.

A més, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, en el marc del 
Pla Estratègic d’Esport Escolar de Catalunya 2013-2020, mitjançant el Consell Ca-
talà de l’Esport, porta a terme programes com els Jocs Esportius Escolars de Cata-
lunya, l’execució dels quals encarrega als Consells Esportius i la Unió de Consells 
Esportius de Catalunya. A més de promoure la inclusió, els Jocs també reflecteixen 
l’educació en valors en el seu resultat final; d’aquesta manera, el resultat esportiu no 
garanteix la victòria, ja que també es tenen en compte les actituds positives d’espor-
tistes, familiars i entrenadors.

També, mitjançant l’Agrupació d’Associacions Esportives Escolars de Catalu-
nya, organitza tallers i xerrades als centres educatius per a la conscienciació de les 
desigualtats i l’atenció a l’equitat, el respecte i la no violència a través de l’activitat 
física i l’esport.

Quant a l’apartat c, la coordinació més efectiva entre la PG-ME i els clubs de fut-
bol de categories professionals es regeix per tot el que preveu la normativa esportiva 
i que obliga els clubs, les entitats esportives i les persones organitzadores d’especta-
cles esportius a prestar la màxima col·laboració a les autoritats governatives per a la 
prevenció de la violència en l’esport.

Aquesta col·laboració amb el coordinador de seguretat es desenvolupa al llarg de 
la temporada esportiva i es concreta tant en les reunions de seguretat prèvies a cada 
partit de futbol, com durant el mateix dia de celebració de l’esdeveniment esportiu.

També es fan reunions entre el coordinador general de seguretat en esdeveni-
ments esportius i el fiscal d’odi i discriminació, per tractar tots els fets que succeei-
xen a la demarcació de Barcelona.

Barcelona, 2 de juliol de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 287/XII, sobre les condicions 
laborals al Cos de Bombers de la Generalitat
290-00262/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 41557 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.07.2019

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 287/XII, sobre les 
condicions laborals al Cos de Bombers de la Generalitat (tram. 290-00262/12), us 
informo del següent:

D’una banda, quant al desplegament dels recursos humans del Cos de Bombers 
de la Generalitat, el Govern va aprovar, per Acord de Govern GOV/126/2016, el Pla 
Estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 
(DGPEIS). Aquest Pla conté un pla de desplegament de recursos humans, en el qual 
s’identifiquen les necessitats actuals i futures pel que fa a personal; també conté un 
pla de renovació i d’adquisició de vehicles, de renovació i manteniment de materials, 
de renovació i manteniment del vestuari i d’inversió en infraestructures.

El Projecte Bombers 2025, elaborat per la DGPEIS, complementa el pla estratè-
gic i estableix una sèrie d’actuacions necessàries per garantir la capacitat d’actuació 
del cos i la millora en la coordinació de les emergències a Catalunya. En aquest pro-
jecte està previst que s’incorporin 1.000 efectius en els propers 4 anys en el cos de 
Bombers, fet que permetrà augmentar les dotacions dels parcs.

El compromís amb el Projecte Bombers 2025 es va començar a materialitzar el 
passat 25 de gener amb la publicació de la convocatòria de 250 places de bomber 
de l’escala bàsica, que s’afegeixen a la convocatòria, ja en curs, de 150 places més.

Aquestes convocatòries es complementen amb les de promoció interna publi-
cades el passat 1 de març de 117 places de caporals, 63 de sergents i 50 d’oficials.

D’altra banda, en l’àmbit de les condicions laborals, el Consell Executiu va apro-
var l’acord laboral entre el Departament d’Interior i els Bombers de la Generalitat 
que permet reduir progressivament les hores extres, augmentar la plantilla i millorar 
les retribucions, a banda de noves inversions en material i parcs. L’acord va entrar en 
vigor el dia 1 de juny d’enguany i serà vigent fins el desembre del 2022.

En concret, pel que fa a l’adequació de la plantilla en les diferents categories del 
cos i per corregir el dèficit de la plantilla actual, així com adequar-la per garantir, 
amb eficàcia i seguretat, l’atenció dels serveis d’emergències de Catalunya, el De-
partament d’Interior té la ferma voluntat d’incloure en les ofertes d’ocupació públi-
ques de la Generalitat de Catalunya un total de 250 places de bomber de l’escala 
bàsica cada any fins el global de les esmentades 1.000 places noves en els propers 4 
anys. El calendari de convocatòries que s’ha establert és el següent:

– 2019: convocatòria de 250 bombers
– 2020: convocatòria de 250 bombers
– 2021: convocatòria de 250 bombers
– 2022: convocatòria de 250 bombers
Finalment, atenent al fet que el nombre de comandaments de les categories del 

cos de Bombers té una mancança històrica de desenvolupament i de cobertura de 
llocs de treball essencials per al correcte funcionament dels parcs i del conjunt de 
l’organització, s’ha acordat realitzar, prèvia Oferta d’Ocupació Pública, quan escai-
gui, les convocatòries següents per als propers 4 anys:

– 2019: 194 places de bomber de primera, 117 places de caporal, 63 places de 
sergent, 50 places d’oficial i 25 places de sotsinspector.
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– 2021: 99 places de caporal, 35 places de sergent, 50 places d’oficial i 7 places 
d’inspector.

Barcelona, 25 de juny de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 305/XII, sobre la celebració 
del vuitantè aniversari de la Retirada
290-00277/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 42140 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.07.2019

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 305/XII, sobre la 
celebració del vuitantè aniversari de la Retirada (tram. 290-00277/12), us informo 
del següent:

La Resolució 305/XII, del Parlament de Catalunya, sobre la celebració del vui-
tantè aniversari de la Retirada, insta el Govern de la Generalitat de Catalunya, per 
una banda, a celebrar un acte commemoratiu del vuitantè aniversari de la Retira-
da en el marc dels actes commemoratius del 80è aniversari de la Guerra Civil que 
està organitzant en els darrers anys, i dur a terme les accions necessàries per donar 
a conèixer a la ciutadania el cost humà de l’exili republicà i el seu impacte sobre la 
societat catalana.

Per altra banda, també l’insta a continuar difonent les exposicions i activitats del 
Museu Memorial de l’Exili (MUME) situat a la Jonquera, amb el compromís d’in-
crementar els esforços per a aquesta difusió i també per donar a conèixer les rutes 
senyalitzades de la Retirada i dels camins de l’exili, i els espais de memòria trans-
fronterers.

En aquest sentit, detallem les activitats dutes a terme per commemorar el 80è 
aniversari de la Retirada, amb especial referència a l’acte central de l’efemèride.

L’any 2017 el Govern va aprovar declarar el 5 de febrer Dia Nacional de l’Exili i 
la Deportació, en memòria dels fets esdevinguts en tal data de 1939, i es commemo-
ra anualment amb diversos actes. Enguany, a més, la celebració va coincidir amb el 
80è aniversari de l’inici del gran èxode republicà. És per això que el dia 9 de febrer 
es van fer diversos actes institucionals a Camprodon i la Jonquera, dos indrets que 
van tenir una gran importància durant la retirada republicana. La consellera de Jus-
tícia, Ester Capella, va encapçalar els diversos actes, que van consistir en la inaugu-
ració de l’exposició A Nation in Retreat al MUME, com a esdeveniment central; el 
descobriment d’un monòlit de record de l’èxode republicà, a la Jonquera; una ruta 
guiada per espais de memòria de Camprodon i una representació teatral.

Per altra banda, en el marc de les commemoracions oficials impulsades per la 
Generalitat de Catalunya el 2019, el 4 de juny va tenir lloc al Palau de la Genera-
litat l’acte central de la commemoració dels 80 anys dels Exilis que va comportar 
la Guerra Civil espanyola. Encapçalat pel president de la Generalitat, Quim Torra, 
acompanyat per la consellera de Justícia, Ester Capella, l’acte va tenir lloc al Saló 
de Sant Jordi, amb una nombrosa assistència. L’esdeveniment va ser un homenat-
ge a les persones que van viure els exilis, que es va expressar per mitjà de suport 
audiovisual, literatura i música. Cal destacar la presentació del llibre Torneu-nos 
el paradís. Poesia catalana de guerra (1936-1939), a càrrec de la seva curadora, la 
professora de literatura catalana contemporània Maria Campillo. L’acte va cloure 
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oficialment la commemoració del 80è aniversari de la Guerra Civil, que es va ini-
ciar 3 anys enrere.

Pel que fa al Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera, que ha complert 11 anys 
aquest 2019, continua duent a terme la seva programació anual de conferències, col-
loquis, rutes senyalitzades, premis, etc. com a espai per a la memòria, la història i 
la reflexió crítica.

Totes aquestes activitats s’han difós mitjançant els canals propis tant del Govern, 
del Departament de Justícia, d’altres departaments de la Generalitat i dels propis 
equipaments: web, xarxes socials, butlletins periòdics, mitjans audiovisuals, inser-
cions publicitàries, etc.

El compromís del Govern és continuar treballant en la difusió i el foment del co-
neixement de la memòria democràtica.

Barcelona, 1 de juliol de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 313/XII, sobre la planificació 
del pagament mensual de les compensacions econòmiques als 
bombers voluntaris
290-00285/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 41928 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.07.2019

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 313/XII sobre la 
planificació del pagament mensual de les compensacions econòmiques als bombers 
voluntaris (número de tramitació 290-00285/12), us informo del següent:

El Departament d’Interior, dins les disponibilitats pressupostàries, està abonant 
als bombers voluntaris les compensacions econòmiques pels serveis prestats, amb 
les retencions que corresponen d’acord amb el que estableix l’article 81.1 del regla-
ment de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Barcelona, 2 de juliol de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 17/XII, sobre les infraestructures 
que són competència de la Generalitat
390-00017/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 41793 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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 17/XII, sobre les infraestructures 
que són competència de la Generalitat (tram. 390-00017/12), us informo del següent:
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Exposo: que s’ha observat una errada material al 8è paràgraf, de manera que:

On hi diu:
«Una altra actuació a l’L5 són [...]»

Hi ha de dir:
«Una altra actuació al perllongament de l’L8 són [...]»

Per la qual cosa,
Sol·licito: la correcció de l’errada material observada.

Barcelona, 2 de juliol de 2019
Damià Salvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 40/XII, sobre la gestió de les 
infraestructures
390-00040/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 41792 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.07.2019

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 40/XII, sobre la gestió de les infra-
estructures (tram. 390-00040/12), us informo del següent:

Actualment s’està elaborant el nou Pla Director d’Infraestructures 2021-2026, 
l’eina que ha de servir al Govern a prioritzar i establir les actuacions que s’hagin 
d’emprendre en els propers anys en matèria d’infraestructures. Un document que té 
la voluntat d’establir les preferències i els criteris pel que fa a les infraestructures de 
Catalunya i, alhora, fer-ho amb la inclusió de mesures per a la mitigació i adaptació 
al canvi climàtic i amb el major consens possible. Òbviament, el Govern continua 
treballant amb el Pla Director d’Infraestructures encara vigent, sempre això sí, ate-
nent a la disponibilitat pressupostària en tot moment.

En aquest sentit, hi ha grans obres previstes en aquest Pla que s’està executant, 
i d’altres que s’hi estan treballant per a que siguin una realitat segons els calendari 
previst.

Pel que fa a l’L9 i L10, poder-les posar en servei en tot el conjunt és un repte que 
s’assumeix com a Govern.

L’L9 jugarà per tant un doble paper: per un costat, ofereix nova cobertura de 
transport públic i per l’altre esdevé un gran redistribuidor de la mobilitat de l’àrea 
metropolitana. És, per tant, la veritable solució estructural per no frenar el creixe-
ment de la demanda de transport públic i, en conseqüència, és essencial i urgent po-
sar en servei el tram central de l’L9 el més aviat possible. En aquest sentit, el Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat està treballant, en l’encaix de les condicions per 
a l’atorgament d’un crèdit del Banc Europeu d’Inversions, que es troba en aquests 
moments com a operació en estudi, que permeti finalitzar l’execució de les línies L9 
i L10 del metro de Barcelona.

Així doncs, el Departament de Territori i Sostenibilitat, en coordinació amb el 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, treballa per fer possible 
el rellançament d’aquesta important actuació.

Pel que fa a l’L10, el passat mes de setembre es va posar en servei la nova línia 
L10 Sud amb la inauguració de dues estacions situades al Passeig de la Zona Fran-
ca de Barcelona: les estacions de Foneria i Foc. Així mateix, aquest mes de febrer 
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s’ha posat en servei l’estació de Provençana i el darrer trimestre de l’any entrarà en 
funcionament l’estació de Ciutat Judicial, ambdues estacions de l’L10 Sud situades 
a l’Hospitalet de Llobregat.

Referent a l’L8, aquest mes de juny, el Departament de Territori ha encarregat 
el projecte constructiu per al perllongament de la Línia Llobregat-Anoia dels FGC 
entre Plaça Espanya i Gràcia.

Una altra actuació al perllongament de l’L8 són 3 noves estacions d’intercanvi a 
Hospital Clínic, el Trambaix a Francesc Macià i la línia del Vallès d’FGC a Gràcia. 
Aquestes estacions permetran disposar d’una connexió entre ambdues línies d’FGC, 
actualment inexistent, acostar a bona part dels usuaris del Bages i l’Anoia a les seves 
destinacions finals sense necessitar de transbordar, i alhora, resoldre la mancança de 
transport públic ferroviari en sentit mar-muntanya a la zona esquerra de l’Eixample.

En aquest sentit s’han iniciat els primers treballs corresponents a l’obra per com-
pletar l’estació de metro Ernest Lluch de l’L5, situada als municipis de Barcelona i 
de l’Hospitalet de Llobregat. La nova parada de l’L5 permetrà la correspondència 
amb les línies T1, T2 i T3 del Trambaix i se situa entre les estacions de Collblanc i 
Pubilla Cases.

També a l’L5 aquest passat mes d’abril es va licitar l’adaptació per a persones 
amb mobilitat reduïda de l’intercanviador de l’estació de Maragall.

Donant compliment al Pla Director d’Infraestructures 2011–2020, en aquests 
moments es troba en redacció el projecte constructiu corresponent al perllongament 
sud de la línia L3 de metro de Barcelona en dues noves estacions a partir de Zona 
Universitària. Es tracta de les estacions de l’Hospital de Sant Joan de Déu i d’Es-
plugues Centre. Aquesta actuació permetrà ampliar la cobertura de servei de metro 
a dos àmbits que encara no en disposen, i proporcionarà una nova estació de cor-
respondència amb la parada del TramBaix a Esplugues que ampliarà el mallat de 
la xarxa existent. El projecte inclou una cua de dipòsit de trens al terme municipal 
d’Esplugues amb capacitat d’aparcament de 8 trens, que contribuirà a disminuir la 
congestió de places d’aparcament existent actualment en aquesta línia. Les obres es 
plantegen mitjançant trams de túnel en mina i trams de túnel entre pantalles.

El perllongament nord de l’L1 de metro, íntegrament emplaçat a la ciutat de Ba-
dalona consisteix en l’extensió de l’L1 en 5 noves estacions, que donarien cobertu-
ra de servei a barris que ara no en disposen i connectarien amb la xarxa existent, 
amb una demanda potencial de 40.000 usuaris diaris. El Departament de Territori i 
Sostenibilitat disposa d’un Estudi Informatiu i d’Impacte Ambiental redactat per les 
dues primeres estacions més cotxeres que es va sotmetre a informació pública du-
rant la passada tardor. Properament es licitarà la redacció del corresponent projec-
te constructiu. En paral·lel, per les tres darreres estacions caldrà redactar i tramitar 
l’Estudi Informatiu i d’Impacte Ambiental corresponent per, posteriorment, redactar 
el corresponent projecte constructiu. Aquesta tramitació s’iniciarà properament per 
tal que, durant el 2020 tot el perllongament estigui definit.

Pel que fa a infraestructures viàries, la C-58 és una de les principals vies d’accés 
a Barcelona per als vehicles que venen del Vallès Occidental i el Bages i presenta 
dos grans colls d’ampolla en direcció Barcelona.

En aquest sentit, per solucionar aquests problemes s’han tirat endavant tres ac-
tuacions:

– En sentit Barcelona, s’estan executant les obres del tercer carril de Terrassa a 
Sant Quirze amb acabament previst aquest juliol.

– També estan en execució les obres de formació de carrils de trenat a Badia, 
amb un acabament previst pel mes d’agost-setembre.

– En sentit Terrassa, s’han adjudicat les obres del tercer carril i lateral entre Sant 
Quirze del Vallès i Terrassa-est i està previst que comencin les obres properament.

Un altre gran eix principal d’accés a Barcelona és la C-17. En el tram entre Mo-
llet del Vallès i Granollers, arriba a registrar una intensitat mitja diària (IMD) de 
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més de 90.000 vehicles al dia, i la seva actual configuració, amb dos carrils, i amb 
multitud d’accessos, en dificulta la fluïdesa. Actualment està en tràmit d’aprovació 
definitiva, la informació pública de la millora de la capacitat amb formació de trams 
de tercer carril en el tram entre Parets del Vallès-Granollers, i millora de l’accessi-
bilitat a les zones industrials del coll de la Manya i de can Montcau, a Granollers i 
Lliçà de Munt. També està en redacció 3 projectes constructius, dos d’ampliació del 
tercer carril, un en sentit Barcelona i l’altre en sentit Vic, i es preveu licitar les obres 
durant el segon semestre de 2019 i un tercer projecte en el tram entre Granollers i 
Lliçà de Munt, el 2020.

D’altra banda, s’han iniciat les obres de la nova carretera C-32 de Tordera a Llo-
ret de Mar, amb un pressupost de 64 M€ (IVA exclòs) que suposarà una important 
inversió durant els propers anys. També s’impulsa la millora de l’Eix Diagonal mit-
jançant la concessionària actual de la C-15, amb una inversió prevista superior als 
100 M€.

Per tal de millorar la qualitat i l’eficiència del servei de transport públic, conti-
nuem amb la tasca de desplegament d’una xarxa d’estacions de Catalunya, així com 
de la tasca d’arranjament de les infraestructures existents.

En aquests moments es troba en licitació l’execució de les obres de la nova es-
tació d’autobusos de la Bisbal d’Empordà, per 1.1 M€ i també es troba en fase de 
redacció de projecte, les estacions de Palamós, Almacelles, Tàrrega i Juneda.

Referent a les actuacions d’arranjament d’estacions i parades existents, es troben 
en licitació (2 M€), les obres d’arranjament a les estacions d’autobusos de La Seu 
d’Urgell, Olot, Tortosa, Sabadell, Torroella de Montgrí, Blanes, Valls, Reus, Tossa 
de Mar, Tarragona, Igualada i Vic, així com a parades de bus de Sant Feliu de Pa-
llerols i Quatre Camins, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts.

Barcelona, 26 de juny de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 51/XII, sobre el balanç del primer 
any de legislatura pel que fa a la repressió, la defensa dels drets 
fonamentals i l’autodeterminació
390-00051/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 42137 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.07.2019

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 al punt 1a de la Moció 51/XII, sobre el balanç 
del primer any de legislatura pel que fa a la repressió, la defensa dels drets fonamen-
tals i l’autodeterminació (tram. 390-00051/12), us informo del següent:

L’Oficina dels Drets Civils i Polítics de la Generalitat ha publicat una cartografia 
de la repressió viscuda a Catalunya des que es va iniciar el procés per al referèndum. 
Es tracta d’un mapa interactiu, obert i dinàmic que recull imatges i vídeos per ubi-
car en el temps i en l’espai la repressió, abans, durant i després del primer d’octubre 
del 2017.

La cartografia és una eina viva que parteix de 490 punts que s’aniran actualitzant 
en català, castellà i anglès. Des de l’Oficina de Drets Civils i Polítics s’ha fet una 
cerca documental i audiovisual per cartografiar la repressió, treballar-ne la visua-
lització, categoritzar-la per dates i presentar-ne el resultat d’una manera accessible, 
objectiva i visual. Així, aquests punts distribuïts arreu de la geografia catalana coin-
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cideixen amb diversos fets que s’han caracteritzat per afectar a un, diversos o tots 
els drets inclosos dins l’àmbit d’actuació de l’Oficina: vida i integritat física i moral, 
llibertat d’expressió, manifestació, participació política, procés just.

La Cartografia de la repressió de l’1 d’octubre es pot consultar a través del se-
güent enllaç:

http://aestio.economia.aencat.cat/ca/ambits-actuacio/dretscivilsipolitics/cartoara-
fia-repressio/

Barcelona, 4 de juliol de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalu-

nya i conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Moció 57/XII, sobre el turisme
390-00057/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 41982 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.07.2019

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 57/XII, sobre el turisme (tram. 390-
00057/12), us informo el següent:

Quant al punt a), el Pla de Màrqueting de Catalunya 2018-2022, que va ser apro-
vat pel Consell de Direcció de l’Agència Catalana de Turisme el 15 de novembre de 
2018, detalla un total de 20 iniciatives a desplegar-se durant la durada del pla. Així 
mateix, en prioritza algunes per executar-se durant els anys 2018 (ja iniciades) i 
2019, i que es detallen en el document annex 1.

La governança queda establerta en el punt 7.4 (Màrqueting Integrat de Catalu-
nya), el qual ha de permetre una acció comuna entre els diferents actors del mapa del 
sector turístic català de cara al futur. Aquesta iniciativa ja s’ha constituït formalment 
l’òrgan que la treballa i el passat 14 de juny es va fer la primera de les reunions per 
tal de definir, en la major brevetat possible, aquest nou model de governança.

D’altra banda, el Pla Estratègic de Turisme 2018-2022, elaborat per la Direcció 
General de Turisme (DGT), va ser aprovat per Acord de Govern de data 29 de ge-
ner de 2019.

El document conté un eix específic en relació a la governança, de manera que 
aquest aspecte queda clarament prioritzat.

L’eix 7 Organització, gestió i governança, es desenvolupa sota les següents ini-
ciatives:

– Activar la nova organització de la DGT
– Llançar el nou sistema de gestió i monitoratge del turisme
– Implantar un nou sistema de governança.
Al respecte d’aquestes iniciatives que conformen el eix 7, dins de l’organització 

s’està treballant amb el desenvolupament d’un sistema d’intel·ligència turística i en 
l’adequació de l’equip. En la iniciativa més concreta de la implantació d’un nou sis-
tema s’ha d’activar la comissió interdepartamental ja existent, en el nou rol i priori-
tats del pla estratègic 2018-2022 incorporant al sector privat.

El Pla estratègic ha estat presentat als diferents agents públics i privats en tot el 
territori; en conjunt han estat 12 presentacions com a primer pas per a la implica-
ció del sector públic i privat. Aquestes presentacions han tingut lloc en els mesos de 
maig i han finalitzat el 12 de juny a Barcelona.
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Pel que fa al punt b), a l’eix 1 del Pla Estratègic de Turisme 2018-2022 es preveu 
específicament oferir una experiència turística excepcional.

Dins d’aquests eix es treballa amb altres administracions de la Generalitat amb 
la iniciativa Catalunya Experiencial. En aquest apartat s’està treballant amb la xarxa 
territorial que representen les oficines de turisme. S’està portant a terme un treball 
per definir un pla d’acció més concret, atenent a la necessitat de promoure aquestes 
experiències per tot el país.

En l’aspecte de la millora de la qualitat dels serveis i de la millora del paisatge, 
la convocatòria 2019 dels plans de foment territorial del turisme, adreçats als ens 
locals, incorporen el component de millora paisatgística.

Quant al punt d), en el mes de març va tenir lloc una reunió del director general 
de Turisme, la cap de l’àrea de Coneixement, Qualitat i Competitivitat Turística i 
la cap del negociat de Serveis Turístics, amb el director general de Relacions Labo-
rals i Qualitat en el treball i dues persones del seu equip, amb l’objectiu d’explorar 
la possibilitat de crear un segell de qualitat per a establiments d’hosteleria i restau-
ració.

La creació d’aquest segell resta aturada a l’espera dels resultats de l’estudi de 
l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral en col·laboració amb l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona, sobre les condicions de treball del sector turístic a la ciutat de 
Barcelona («Salut i treball al sector del turisme de Barcelona. Condicions de treball, 
ocupació, benestar i salut en personal d’hotels i restauració de la ciutat de Barcelo-
na»). Amb els resultats estudiarem quins paràmetres podrien establir-se, en relació 
a aspectes de responsabilitat corporativa i empresarial, sempre per sobre del com-
pliment de la normativa, atès que aquest seguiment és competència del departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies.

Pel que fa als aspectes mediambientals, atès que ja existeixen diferents segells 
concrets sobre els mateixos, es tractaria de potenciar l’obtenció d’algun en concret 
(per exemple el Distintiu de garantia de qualitat ambiental), o bé la definició de pa-
ràmetres compatibles amb els mateixos.

Pel que fa al punt e), i en referència al compliment de la iniciativa, primer s’ha 
d’assenyalar que està prevista en el punt 2.4.5 del Pla de Govern (XII legislatura), 
que estableix: «Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model 
productiu i una fiscalitat justa». Dins de l’àmbit: «Empresa i teixit productiu» es 
preveu expressament: «Consolidar Catalunya com a destinació turística de qualitat, 
fonamentada en un turisme d’alt valor afegit i una oferta diversificada». Per desen-
volupar aquest objectiu és necessari actualitzar i revisar el marc legal i regulador 
turístic.

En el marc de les propostes de planificació normativa, el Pla normatiu de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2019-2020 es recullen en 
l’àmbit del turisme les iniciatives legislatives següents:

L’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei de turisme de Catalunya amb 
l’objectiu de simplificar i adaptar el marc normatiu al model turístic de competiti-
vitat sostenible.

El Projecte de decret sobre l’activitat de guia de turisme amb l’objecte: establir 
un nou model per a l’obtenció del l’habilitació de guies de turisme basat en un sis-
tema d’acreditació de mèrits.

El projecte de Decret de reglament de turisme amb l’objecte d’actualitzar i refon-
dre en un sol text la vigent normativa turística reglamentària i incorporar les noves 
modalitats d’allotjament turístic.

Aquesta planificació ha esta elaborada a partir de les línies prioritàries establer-
tes en el Pla Estratègic de Turisme, que estableix dins dels seus eixos i objectius la 
necessitat de millorar la qualitat dels serveis, millorar les condicions competitives 
de la destinació, assegurar bones condicions per a les empreses i per a la demanda, 
i impulsar el marc legal regulador del turisme a les necessitats del sector.
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La Generalitat de Catalunya és una administració capdavantera en la simplifica-
ció de la normativa i en l’eliminació de requisits turístics innecessaris per l’exercici 
de les activitats econòmiques (eliminació de les autoritzacions turístiques a totes les 
empreses d’allotjament, supressió de la normativa turística dels establiments de res-
tauració, dels esports d’aventura, dels parcs aquàtics, agencies de viatges, etc). Hem 
estat la primera administració turística espanyola a fer una adaptació completa de la 
Directiva de Serveis. El marc regulador turístic des del 2006 ha caminat decidida-
ment cap a l’eliminació de càrregues i de barreres d’entrada i eliminació de qualse-
vol mena d’autorització turística, encara que sigui encoberta.

S’han suprimit diversos i complexos requisits innecessaris, qualsevol control ad-
ministratiu turístic previ a l’inici de l’activitat i les declaracions o comunicacions 
turístiques davant l’administració turística de la Generalitat.

L’obligació dels allotjaments turístics de presentar declaració responsable o co-
municació d’inici d’activitat és sempre davant l’administració competent per autorit-
zar l’activitat o reconèixer drets: l’administració municipal.

La missió del marc legal turístic és establir criteris de classificació similars o 
comparables als països emissors i receptors de turisme per posicionar els establi-
ments catalans entre els millors d’Europa, tot possibilitant que s’adaptin a una de-
manda dels usuaris exigents en serveis i qualitat.

Establint una ordenació eficaç es pot preservar la qualitat i protegir la destinació. 
Per contra, una normativa mal dissenyada té impactes negatius en l’eficiència i porta 
a beneficiïs reduïts als agents econòmics.

Les propostes legislatives esmentades donaran continuïtat als nostres objectius 
de simplificar, clarificar i desburocratitzar el marc legal, així com revertir les regu-
lacions innecessàries.

Cal tenir en compte que el model dels establiments i activitats turístiques també 
ve configurat i condicionat pel conjunt de polítiques públiques que el desenvolupen 
(urbanístiques, fiscals, l’administració digital, etc.).

En el document annex 2 es detallen actuacions per a la millora de les condicions 
competitives.

Finalment, pel que fa al punt f), l’objecte del decret del reglament de turisme és 
la regulació dels requisits turístics i de classificació dels establiments, empreses i 
activitats turístiques, la definició del Registre de Turisme, la disciplina administra-
tiva en el marc de la col·laboració entre administracions públiques, el model de go-
vernança turística, el Sistema català de qualitat turística i el Fons per al foment del 
turisme d’acord amb les previsions de la Llei de Turisme de Catalunya.

El Projecte de decret de turisme continua la seva tramitació i el proper pas és 
sotmetre el projecte normatiu a la consideració de la Comissió de Govern local. El 
termini per aprovació del Govern des que s’hi presenti és de 4 mesos.

És un projecte que integra, actualitza gran part de la normativa turística regla-
mentària en un sol decret i que, d’altra banda, ha estat objecte i per dues ocasions 
d’un procés d’informació i, per tant, també d’al·legacions de les que en la seva sego-
na edició d’aquest procés se’n van rebre des de trenta-vuit col·lectius diferents amb 
posicionaments força polaritzats. Al·legacions que s’han analitzat amb una mirada 
oberta i sota els principis que les al·legacions han de ser tractades, que són els de 
necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.

Barcelona, 28 de juny de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

N. de la r.: la documentació esmentada pot ésser consultada a l’arxiu del parla-
ment.
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació 
Advocats Contra la Corrupció davant la Comissió de la Infància 
perquè informi sobre el contingut i la implantació de la Plataforma 
Tecnològica ACC&FACC - Unitat de Protecció del Menor i Família
356-00510/12

SOL·LICITUD

Presentació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs (reg. 42043).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 08.07.2019.

Sol·licitud de compareixença d’Ester Sara Cabanes i Vall, presidenta 
de l’Observatori dels Drets de la Infància, davant la Comissió de la 
Infància perquè informi sobre l’activitat i les mesures adoptades els 
darrers anys per l’Observatori dels Drets de la Infància
356-00511/12

SOL·LICITUD

Presentació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs (reg. 42045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 08.07.2019.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre la negociació per a la compra dels 
terrenys en què s’ha d’emplaçar el recinte dels casinos de Hard Rock
355-00071/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Territori, en la sessió 15, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 294.

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de 
Salut sobre les actuacions del Departament de Salut per a donar 
resposta als nous reptes de salut
355-00080/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departament de Salut (reg. 42084).
Comissió competent: Comissió de Salut.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 05.07.2019.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Estats de desenvolupament i d’execució del pressupost de la 
Generalitat en data del 31 de març de 2019
334-00061/12

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 41638 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 09.07.2019

Al president del Parlament
Benvolgut president,
En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei de finances públiques de 

Catalunya, trameto els estats de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya a 31 de març de 2019, i l’informe sobre l’evolució dels re-
sultats no financers i de l’endeutament previst en l’article 21 apartats 3 i 4 de la ma-
teixa Llei, en suport llapis de memòria, per al seu lliurament a la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost del Parlament de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 25 de juny de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalu-

nya i conseller d’Economia i Hisenda

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

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de 
l’endeutament de la Generalitat en data del 31 de març de 2019
334-00062/12

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 41638 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es reprodueix en l’expedient amb 
NT 334-00061/11.
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Informe sobre la situació dels avals concedits per la Generalitat en 
data del 31 de març de 2019
334-00063/12

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 41639 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 09.07.2019

Al president del Parlament
Benvolgut president,
Per a la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost del Par-

lament de Catalunya, us trameto adjunta, la informació a 31 de març de 2019, en 
suport llapis de memòria, a la qual es refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances pú-
bliques de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 25 de juny de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalu-

nya i conseller d’Economia i Hisenda

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe específic del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre el 
pluralisme polític en la televisió i la ràdio durant la campanya de les 
eleccions a les Corts Generals del 2019
337-00020/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 41558 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 09.07.2019

Al president del Parlament
Molt Honorable President,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe específic de pluralisme a la televisió i a 

la ràdio durant la campanya de les eleccions a les Corts Generals 2019 (del 12 al 
26 d’abril), i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efectes 
oportuns. 

Cordialment,

Barcelona, 27 de juny de 2019
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

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