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Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 519/XII del Parlament de Catalunya, sobre les dones
afectades pel mètode anticonceptiu Essure
250-00259/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 16, 18.07.2019, DSPC-C 315

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 18 de juliol de 2019, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre les dones afectades pel mètode anticonceptiu Essure (tram. 250-00259/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem.
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Informar en el termini d’un mes els grups parlamentaris i la Plataforma Lliures d’Essure del nombre de dones a qui s’ha implantat aquest dispositiu anticonceptiu a Catalunya i del nombre de dones que ja han estat intervingudes perquè els
sigui extret.
b) Informar totes les dones de qui té constància que tenen implantat un dispositiu Essure dels efectes secundaris que poden patir i d’on s’han d’adreçar per a tenir
més informació.
c) Informar els professionals mèdics de primària i els ginecòlegs, al·lergòlegs, digestòlegs, llevadors i radiòlegs de què és l’Essure, del vademècum del fabricant i de
la possible relació de certes simptomatologies amb al·lèrgies desenvolupades a causa
dels components d’aquest dispositiu.
d) Elaborar i difondre entre tots els serveis de ginecologia del Siscat un protocol
clínic o una guia de retirada segura de l’Essure per quan les dones visitin una consulta per problemes amb aquest dispositiu.
e) Treballar amb la Plataforma Lliures d’Essure la informació que cal difondre
tant als professionals com a les dones a qui s’ha implantat aquest dispositiu, i també
els protocols per a retirar-lo.
f) Estudiar, per mitjà dels serveis jurídics del Departament de Salut, la possibilitat de presentar una reclamació legal a l’empresa Bayer perquè compensi les despeses derivades dels efectes secundaris, dels quals no va informar, que aquest dispositiu ha generat en els pressupostos públics de la sanitat a Catalunya, i a lliurar als
grups parlamentaris les conclusions d’aquest estudi.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, David Mejía Ayra; la presidenta de la
Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

1.10. Acords i resolucions
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Resolució 520/XII del Parlament de Catalunya, sobre la targeta
sanitària «Cuida’m»
250-00289/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 16, 18.07.2019, DSPC-C 315

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 18 de juliol de 2019, ha debatut el text
de la Proposta de resolució sobre la targeta sanitària «Cuida’m» (tram. 250-00289/12),
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 16786).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar fent campanyes informatives adreçades als professionals sanitaris
per a assegurar que disposen de la informació necessària amb relació a la targeta
sanitària «Cuida’m».
b) Garantir als pacients d’alta fragilitat relacional i especialment vulnerables una
atenció diferenciada, accessible i adaptada a llurs necessitats i a avaluar l’efectivitat
de la targeta sanitària «Cuida’m» en l’assoliment d’aquesta garantia.
c) Treballar en la coordinació del Departament de Salut amb altres departaments
de la Generalitat per a millorar l’atenció a les necessitats específiques dels usuaris
de la targeta sanitària «Cuida’m».
d) Revisar els criteris d’accés a la targeta sanitària «Cuida’m» i estendre’ls a
altres col·lectius prioritaris que poden tenir dificultats en les esperes o que necessiten ésser acompanyats per familiars i cuidadors, com ara les persones amb trastorn
mental sever.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 521/XII del Parlament de Catalunya, sobre el
desenvolupament d’un protocol unificat per al tractament de casos
de mort perinatal
250-00305/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 16, 18.07.2019, DSPC-C 315

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 18 de juliol de 2019, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un protocol unificat
per al tractament de casos de mort perinatal (tram. 250-00305/12), presentada pel
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 17976).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar una guia detallada que
possibiliti actuacions unificades entre tots els centres i els professionals de la salut
i que estableixi actuacions concretes davant els casos de mort perinatal. Aquestes
actuacions han d’incloure:
a) L’assignació d’un espai físic que asseguri la intimitat de la família i on, en la
mesura del possible, pugui estar acompanyada del personal sanitari.
1.10. Acords i resolucions
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b) La identificació d’aquests espais o d’aquestes situacions amb un símbol o distintiu, en cas que els centres ho considerin adient.
c) La garantia que els professionals tinguin, per mitjà de la formació i d’acord
amb llur categoria, les competències adequades per a afrontar situacions de mort
perinatal i per a fer cures pal·liatives perinatals, i també en dol perinatal.
d) La garantia de suport i assessorament psicològic a les famílies.
e) La recomanació als centres perquè considerin la possibilitat d’oferir recordatoris a les famílies.
f) La possibilitat que, transcorregut un cert temps, les famílies estableixin contacte amb el centre per a poder resoldre qualsevol dubte o necessitat que els sorgeixi.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 522/XII del Parlament de Catalunya, sobre el dret a facilitar
la presència d’un acompanyant durant la visita d’avaluació mèdica a
l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques
250-00315/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 16, 18.07.2019, DSPC-C 315

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 18 de juliol de 2019, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre el dret a facilitar la presència d’un acompanyant durant la visita d’avaluació mèdica a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques
(tram. 250-00315/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari
Republicà (reg. 17977).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a facilitar la presència d’un acompanyant durant la visita d’avaluació mèdica a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques
i a incloure aquest dret en la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb
la salut i l’atenció sanitària.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, David Mejía Ayra; la presidenta de la
Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 523/XII del Parlament de Catalunya, sobre els tractaments
oncològics
250-00317/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 16, 18.07.2019, DSPC-C 315

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 18 de juliol de 2019, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre el tancament del servei de radioteràpia de
l’Hospital Sant Joan, de Reus (tram. 250-00317/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 17978).
1.10. Acords i resolucions
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Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar garantint que cap pacient no deixi de rebre tractament oncològic en
cap època de l’any.
b) Garantir l’atenció de qualitat en els tractaments oncològics.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, David Mejía Ayra; la presidenta de la
Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 524/XII del Parlament de Catalunya, sobre el restabliment
del servei d’urgències de vint-i-quatre hores i del servei de farmàcia
de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat
250-00337/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 16, 18.07.2019, DSPC-C 315

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 18 de juliol de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències de
vint-i-quatre hores i del servei de farmàcia de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat (tram. 250-00337/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 18935).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir l’atenció sanitària continuada a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) les vint-i-quatre hores del dia.
b) Garantir l’accés al servei de farmàcia de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat, d’acord amb els criteris del Pla nacional d’urgències de Catalunya.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, David Mejía Ayra; la presidenta de la
Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 525/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació del
CAP Sant Just Desvern
250-00338/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 16, 18.07.2019, DSPC-C 315

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 18 de juliol de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP Sant Just Desvern (tram. 250-00338/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i
el Grup Parlamentari Republicà (reg. 18934).
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 encarregar a Infraestructures.cat
que revisi el projecte d’ampliació del CAP Sant Just Desvern.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, David Mejía Ayra; la presidenta de la
Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 526/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció
sanitària a Sant Vicenç dels Horts
250-00339/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 16, 18.07.2019, DSPC-C 315

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 18 de juliol de 2019, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre la pèrdua de serveis assistencials de primària i d’especialistes al CUAP El Serral, de Sant Vicenç dels Horts (tram. 25000339/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 18933).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir l’atenció en dermatologia, endocrinologia i traumatologia a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), d’acord amb els criteris del Pla nacional d’urgències de Catalunya.
b) Assegurar l’atenció continuada a Sant Vicenç dels Horts les vint-i-quatre hores
del dia, d’acord amb els criteris del Pla nacional d’urgències de Catalunya.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, David Mejía Ayra; la presidenta de la
Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 527/XII del Parlament de Catalunya, sobre la humanització
del protocol d’intervenció per cesària
250-00348/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 16, 18.07.2019, DSPC-C 315

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 18 de juliol de 2019, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre la humanització del protocol d’intervenció
per cesària (tram. 250-00348/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans,
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup
Parlamentari Republicà (reg. 18932).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Promoure als hospitals la creació de comitès interns integrats per professionals sanitaris amb la finalitat d’implantar les bones pràctiques establertes pel Departament de Salut per a facilitar el contacte precoç pell amb pell en les cesàries.
1.10. Acords i resolucions

11

BOPC 400
1 d’agost de 2019

b) Reduir les actuacions de separació de mare i fill i afavorir la participació de
les parelles o els acompanyants de les dones durant el part, promoure el contacte
precoç pell amb pell a tots els hospitals i incloure aquesta recomanació en l’actualització del protocol d’atenció al part.
c) Crear indicadors específics per a avaluar l’aplicació efectiva de les recomanacions incloses en el protocol d’atenció al part.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, David Mejía Ayra; la presidenta de la
Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 528/XII del Parlament de Catalunya, sobre els serveis
d’atenció primària a Gavà
250-00368/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 16, 18.07.2019, DSPC-C 315

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 18 de juliol de 2019, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre els serveis d’atenció primària a Gavà (tram.
250-00368/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya (reg. 20059).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir l’atenció continuada a Gavà (Baix Llobregat), d’acord amb els criteris
del Pla nacional d’urgències de Catalunya.
b) Estudiar la reobertura del dispensari de salut al barri de Gavà Mar.
c) Recuperar el servei de farmàcia de guàrdia nocturna a Gavà, d’acord amb els
criteris del Pla nacional d’urgències de Catalunya.
d) Dotar entre el 2018 i el 2019 els serveis d’atenció primària de Gavà del personal suficient per a garantir la qualitat del servei i a reforçar els programes que s’hi
duen a terme.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, David Mejía Ayra; la presidenta de la
Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 529/XII del Parlament de Catalunya, sobre la construcció
del CAP Gavà 3
250-00369/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 16, 18.07.2019, DSPC-C 315

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 18 de juliol de 2019, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre la construcció del CAP Gavà 3 (tram. 25000369/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya (reg. 20058).
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 treballar en l’actualització del projecte de construcció del nou CAP Gavà 3.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, David Mejía Ayra; la presidenta de la
Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 534/XII del Parlament de Catalunya, sobre les propostes
per a la Catalunya real
255-00007/12
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 36, 25.07.2019, DSPC-P 63

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de juliol de 2019, ha debatut les
propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al debat
sobre les propostes per a la Catalunya real tingut els dies 24 i 25 de juliol.
Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 155 del Reglament del Parlament,
ha adoptat la següent
Resolució
I. Respostes de país a la situació política
II. Polítiques d’igualtat i no-discriminació
III. Llengua
IV. Mitjans de comunicació
V. Reptes de país
VI. Igualtat d’oportunitats, diversitat i cohesió social
VII. Seguretat pública
VIII. Salut
IX. Ensenyament
X. Recerca i universitats
XI. Empresa i societat del coneixement
XII. Emergència climàtica i gestió del territori

I. Respostes de país a la situació política
I.1. Autogovern, drets humans i cerca de solucions dialogades

1
1. El Parlament de Catalunya es reafirma en el seu compromís amb el lliure
exercici dels drets humans, civils, socials i polítics en un context en què aquests són
amenaçats pel creixement de l’extrema dreta, la xenofòbia i l’autoritarisme, i per la
voluntat dels grans poders econòmics i polítics de restringir-ne l’abast universal i
l’àmbit d’exercici, tant a Catalunya com a l’Estat espanyol, Europa i arreu del món.
2. La Catalunya real és un país que pateix la repressió i que veu amb inquietud
com perillen els drets fonamentals davant la connivència i la impassibilitat de massa
institucions que, en comptes d’erigir-se en garants d’aquests drets, callen i miren cap
a una altra banda o són protagonistes actius de llur laminació. Per aquests motius, el
Parlament de Catalunya referma el seu compromís en la defensa dels drets humans,
especialment dels que han estat recentment vulnerats a l’Estat espanyol:
a) El dret a la lliure expressió, amenaçat per la llei mordassa. A l’Estat espanyol,
només el 2017 hi va haver més de vint mil sancionats o investigats per haver exercit
llurs llibertats.
b) El dret a la manifestació i a la reunió, amenaçat per l’autoritarisme judicial
i d’estat, exemplificat per la presó injusta i arbitrària dels líders civils i polítics de
l’independentisme, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.
1.10. Acords i resolucions
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c) El dret a la vida, amenaçat per la indiferència dels estats membres de la Unió
Europea que no solament redueixen els recursos per a rescatar vides a la Mediterrània, sinó que bloquegen les embarcacions de rescat en llurs ports i les amenacen
amb multes i presó.
d) El dret a la llibertat de moviment, coartat per la inexistència de vies legals i
segures per a arribar a Europa.
e) El dret a un procés judicial just i equitatiu, a la tutela judicial efectiva, al recurs i a la defensa, vulnerats repetidament per la causa general contra l’independentisme, impulsada pel poder polític, executada pel poder judicial i emparada per la
cobertura mediàtica dels grans mitjans.
f) El dret de vot, reprimit violentament pels cossos i forces de seguretat de l’Estat
l’1 d’octubre de 2017 en una actuació que va causar 991 ferits, 4 persones hospitalitzades i 1 mutilat, i reprimit judicialment per les interferències del Tribunal Suprem
en les eleccions catalanes del 21 de desembre de 2017, en les eleccions estatals del
28 d’abril de 2019 i en les eleccions municipals i europees del 26 de maig de 2019.
g) El dret a un habitatge digne, fins i tot reconegut per l’article 47 de la Constitució espanyola i amenaçat per la inacció del Govern de l’Estat i els límits que imposa
als poders públics que hi volen actuar.
h) El dret a l’autodeterminació dels pobles, que, tal com ha expressat en repetides
votacions el Parlament, és un dret irrenunciable del poble de Catalunya.
i) El dret de vaga, amenaçat per interpretacions judicials que hi atorguen un paper subsidiari davant interessos econòmics i polítics.
3. El Parlament de Catalunya, per a exercir la més ferma defensa dels drets humans:
a) Condemna qualsevol connivència amb les forces polítiques que tenen com a
objectiu explícit la restricció dels drets fonamentals i fa una crida als partits polítics
presents a la cambra a no normalitzar l’activitat política racista, xenòfoba, masclista i autoritària encarnada per forces de l’extrema dreta –com Vox, entre d’altres–,
acceptant llurs vots i depenent-ne per a governar, per mitjà de pactes explícits o implícits.
b) Mostra el seu suport al sistema internacional de defensa dels drets humans i
fa un reconeixement explícit de les institucions europees i internacionals que vetllen per assegurar el lliure exercici dels drets civils i polítics, exigint el compliment
de les resolucions del Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de les Nacions
Unides, que exigeixen la llibertat immediata de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol
Junqueras, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Raül Romeva i, per extensió, la
de Carme Forcadell i Jordi Turull.
c) Exigeix aturar la causa general contra l’independentisme, de la qual el judici
del Primer d’Octubre al Tribunal Suprem és l’exemple més visible i punyent, però
que s’estén en una hidra jurídica i política arreu de les principals institucions de
l’Estat, que, de manera coordinada, persegueixen un moviment polític democràtic,
massiu i pacífic. Una causa general impulsada pel poder polític, començant pel cap
de l’Estat i continuant per l’executiu i el legislatiu, que impulsen i donen cobertura
a la persecució judicial basada en el dret penal de l’enemic, sense garanties processals, i a les investigacions prospectives sense base legal fetes pels cossos i forces de
seguretat de l’Estat, justificades per una cobertura mediàtica deshumanitzadora dels
mitjans de comunicació, i que reprimeix tant líders polítics, càrrecs del Govern, funcionaris i batlles com activistes i ciutadans.
d) Reitera, davant la criminalització del dret de vot, del dret a la llibertat d’expressió, del dret de reunió, del dret a manifestar-se, del dret a decidir i del dret a la
vaga que pot comportar la sentència del Tribunal Suprem, que els catalans mai no
renunciaran a llurs drets i els continuaran exercint en tots els casos, i que el futur de
Catalunya el decidirà la seva ciutadania a les urnes.
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e) Reafirma el seu compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició
d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia, tal com ja va quedar
recollit en la Resolució 92/XII, aprovada per la majoria del Parlament de Catalunya,
i reafirma també el seu rebuig al posicionament del rei Felip VI i la seva intervenció en el conflicte català i a la seva justificació de la violència exercida pels cossos
policials el Primer d’Octubre.
2
1. El Parlament de Catalunya es ratifica en la defensa de l’exercici del dret d’autodeterminació com a instrument d’accés a la sobirania del conjunt del poble de
Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya es reafirma en la recerca de solucions democràtiques i polítiques per a fer efectiu que el futur de Catalunya sigui el que vulgui el
poble de Catalunya.
3. El Parlament de Catalunya insisteix a exigir l’alliberament immediat dels diputats, exdiputats i representants de la societat civil que es troben en presó preventiva.
4. El Parlament de Catalunya subratlla la necessitat del respecte més escrupolós
als drets civils i polítics de la societat catalana, tant dels seus representants públics
com de la seva ciutadania, i rebutja la situació dels centenars de persones que des
de la presó, des de l’exili o des d’altres situacions resten encara en espera de judici
per haver participat, d’una manera directa o indirecta, en actes en defensa del dret
d’autodeterminació.
3
1. El Parlament de Catalunya reconeix la diversitat i la pluralitat d’idees que
s’expressen en el marc del sistema democràtic i insta el conjunt de forces polítiques
amb representació parlamentària a respectar i afavorir el pluralisme com la millor
garantia de convivència.
2. El Parlament de Catalunya expressa la preocupació davant de la normalització
del feixisme, el racisme i la xenofòbia per part d’algunes forces polítiques.
3. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat d’erradicar del debat públic
el discurs de l’odi i la deshumanització i de tota forma d’intimidació o violència que
s’adreça a qui pensa diferent.
4. El Parlament de Catalunya denuncia l’entrada a les institucions democràtiques
dels que les volen fer servir de manera sectària per a incitar a l’odi i la violència
contra les persones que defensen i viuen en els valors de la igualtat, els drets de les
minories, la tolerància, el respecte i la dignitat humana.
4
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern
de l’Estat la defensa dels drets fonamentals perquè la ciutadania de Catalunya pugui
exercir el dret de reunió i el dret a la llibertat d’expressió sense interferències.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar treballant per dur a terme una acció exterior coherent i coordinada en tots els àmbits,
d’acord amb el Pla estratègic d’acció exterior i amb l’article 193 de l’Estatut d’autonomia, que estableix l’obligació del Govern de la Generalitat d’impulsar la projecció
de Catalunya a l’exterior i promoure-hi els seus interessos.
I.2. Legitimitat democràtica, sobirania popular i acció política

5
1. El Parlament de Catalunya, seu de la sobirania popular, manifesta que és en la
voluntat dels ciutadans que radica la màxima legitimitat en democràcia, i reivindica
aquesta legitimitat com a principi per a afrontar els reptes d’arrel política.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a perseverar en
el diàleg i la negociació, per fer efectiva la voluntat de la ciutadania i trobar sempre
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solucions democràtiques, que han d’incloure l’exercici ple dels drets civils, socials i
polítics, tant en la dimensió individual com en la col·lectiva.
3. El Parlament de Catalunya denuncia la causa general contra l’independentisme, que comporta una actuació coordinada i concentrada de tots els poders de l’Estat (des del polític, l’executiu i el legislatiu, fins al judicial i el policial, passant pel
comunicatiu i l’empresarial) per a perseguir i prohibir una ideologia democràtica i
pacífica; constata que la judicialització de la situació política i el fet que hi hagi presos i exiliats polítics és una anormalitat democràtica, i assumeix la necessitat que
els actors polítics i socials sàpiguen respondre d’una manera democràtica i cívica a
la sentència contra el procés.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a perseguir els objectius següents:
a) Obtenir les eines pròpies d’un estat, des de l’afirmació de Catalunya com a
subjecte polític.
b) Revertir l’ofec legislatiu que el Tribunal Constitucional, entre altres òrgans,
imposa a la societat catalana per mitjà de les seves sentències i resolucions.
c) Combatre i posar fi a les desigualtats entre persones (econòmiques, polítiques,
socials, culturals, etcètera) i garantir efectivament la igualtat d’oportunitats i el benestar de tothom.
6
1. El Parlament de Catalunya es referma, d’acord amb la Resolució 1/XI, del
2015, en la necessitat de legislar com a parlament plenament sobirà, d’acord amb els
interessos i les necessitats de la societat catalana, per a donar resposta a la pobresa
energètica, a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i també a l’emergència humanitària que viuen els refugiats, i per a garantir l’accés universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, una educació pública, les llibertats públiques, unes competències
plenes per a les administracions locals, el dret a l’avortament i una gestió del deute
que faci possible –i no impedeixi– un pla de xoc social.
2. El Parlament de Catalunya es referma en la seva reprovació de Felip VI pel seu
posicionament i la seva intervenció amb relació al conflicte democràtic que genera
la negació de drets civils i polítics a Catalunya per part de l’Estat espanyol.
3. El Parlament de Catalunya es referma en la seva disposició a exercir de manera concreta el dret a l’autodeterminació, d’acord amb la voluntat majoritària del
poble de Catalunya, per mitjà d’un acord amb l’Estat espanyol o sense acord.
I.3. La sentència del Tribunal Suprem pel judici del Primer d’Octubre

7
1. El Parlament de Catalunya, en cas d’una sentència condemnatòria en el judici
del Primer d’Octubre, insta el Govern de la Generalitat a:
a) Impulsar el diàleg amb les forces polítiques i les organitzacions socials més
representatives per a donar una resposta unitària i àmplia que vagi en la línia de desjudicialitzar un conflicte de naturalesa política.
b) Continuar treballant per generar les condicions polítiques i jurídiques que permetin assolir la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats.
c) Treballar per cercar una solució dialogada al conflicte polític entre Catalunya
i l’Estat.
2. El Parlament de Catalunya referma el seu dret d’expressar valoracions i opinions polítiques sobre l’actuació i el futur de la institució monàrquica i el seu compromís amb els valors republicans, tal com expressava en la Resolució 92/XII, sobre
la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència.
I.4. Recuperació de la memòria democràtica

8
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar treballant per impulsar un projecte de llei integral de la memòria democràtica que per-
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meti superar les limitacions de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, de la
memòria històrica.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar treballant en el Pla de fosses per recuperar les víctimes que hi estan enterrades i identificar-les amb l’encreuament de dades genètiques de possibles familiars vius, i actuar
en la dignificació i la recuperació de les fosses com a espais de memòria quan sigui
adequat per a complir els objectius de reparació a les víctimes i de foment dels valors democràtics.
II. Polítiques d’igualtat i no-discriminació
II.1. Lluita per la igualtat, contra la discriminació i contra la violència
masclista

9
1. El Parlament de Catalunya constata que assistim a un retrocés dels drets de
les dones, de la llibertat sexual, del dret de decidir sobre el propi cos i dels drets del
col·lectiu LGTBIQ+, com a conseqüència de l’auge de l’extrema dreta. Els fonamentalistes, els fanàtics i els ultraconservadors volen dictar una nova moral que menysté la lluita feminista i la lluita contra l’homofòbia i perpetua un sistema patriarcal,
masclista i androcèntric que representa una amenaça per als drets fonamentals de
tota la ciutadania. Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya es compromet a lluitar contra tota discriminació per raó de sexe o gènere i reclama als grups parlamentaris i els partits polítics que el componen el compromís de no pactar amb partits
homòfobs o masclistes, com Vox.
2. El Parlament de Catalunya posa de manifest que el silenci o la inacció de la
víctima davant actes de violència masclista no signifiquen consentiment, i constata
que per a afrontar les conseqüències de la violència masclista les víctimes necessiten
i han de rebre un tractament des de l’expertesa, que tingui en compte la victimologia
específica, que no revictimitzi i que no culpabilitzi, de manera que no es promogui
el negacionisme o la desconfiança de les supervivents.
3. El Parlament de Catalunya constata que la desprotecció de les dones migrants,
causada per la Llei d’estrangeria (Llei orgànica 4/2000, de l’11 de gener, sobre drets
i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social), les empeny a desplaçar-se per mitjà de màfies, que en molts casos les utilitzen per a explotar-les sexualment, i denuncia que la manca d’oficines d’asil arreu i les traves burocràtiques
impedeixen que dones que haurien d’ésser refugiades ho puguin ésser, amb la qual
cosa es vulnera el dret internacional i se les deixa en situació de perill al país d’origen. Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya reclama que les forces polítiques
presents en aquesta cambra es comprometin, per mitjà de llurs representants al Congrés dels Diputats, a derogar la dita Llei d’estrangeria.
4. El Parlament de Catalunya constata que els sistemes patriarcals masclistes
provoquen la divisió sexual del treball i de la cura, generen desigualtats econòmiques i socials envers les dones i sostenen la bretxa salarial, en quedar atrapades les
treballadores pel sostre de vidre i el terra enganxós i trobar-se abocades a la precarietat, l’economia submergida i la pobresa. Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Reclamar al Govern de l’Estat que revisi el marc normatiu de relacions laborals per revertir la situació i garantir els drets de les treballadores, especialment de
les que es veuen abocades a situacions més precàries, com ara les que es dediquen
a treballs de cura.
b) Persistir en un tractament innovador, ambiciós i transversal en les seves polítiques públiques, per tal de garantir els drets de les dones i aconseguir la igualtat
efectiva entre dones i homes.
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c) Personar-se com a acusació popular en els casos de violència masclista en què
escaigui, especialment en casos de delictes contra la vida, de delictes contra la llibertat sexual i de lesions greus.
d) Promoure els canvis normatius necessaris per a garantir que les associacions,
els partits polítics i les administracions públiques tinguin protocols d’actuació per
als casos de violència masclista o d’assetjament sexual o per raó de gènere.
e) Impulsar les mesures necessàries per a garantir la paritat en els càrrecs directius de l’Administració i el sector públic de la Generalitat i en tots els nomenaments
que depenguin del Govern.
II.2. Drets de les dones

10
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Modificar la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista, per a incloure-hi les violències institucionals.
b) Crear una partida finalista en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat en què es detalli la despesa destinada a la lluita contra la violència masclista.
c) Acompanyar el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat d’un informe
d’impacte de gènere de totes les polítiques pressupostàries.
d) Destinar, d’acord amb la Moció 32/XII, sobre la lluita contra les violències
masclistes, aprovada al desembre del 2018, els recursos necessaris per a posar en
marxa el 2019 vuit nous serveis d’intervenció especialitzada en violència masclista i
arribar així als setze serveis, a fi de garantir aquest tipus d’assistència especialitzada
amb equilibri territorial.
2. El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocupació per l’arribada a les
institucions de les forces d’extrema dreta arreu d’Europa i a l’Estat espanyol, com
és el cas de VOX, unes forces que rebutgen els valors democràtics i europeistes, que
són clarament masclistes i xenòfobes i que atempten contra els drets de les dones
i de les persones LGTBI, i fa una crida a les forces democràtiques perquè no facin
pactes ni acords de cap tipus que permetin a l’extrema dreta condicionar governs o
formar-ne part.
III. Llengua

11
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Adoptar mesures per a promoure l’ús del català com a eix vertebrador de la
societat, com a instrument per a la igualtat d’oportunitats i com a opció individual
de coneixement i creixement cultural.
b) Estendre l’oferta dels cursos de català per a adults del Consorci per a la Normalització Lingüística, amb programes específics per a persones amb dificultats
d’aprenentatge.
c) Fomentar el coneixement i l’ús de l’occità, aranès a Aran.
IV. Mitjans de comunicació

12
1. El Parlament de Catalunya reconeix el paper dels mitjans públics de comunicació com a impulsors de la qualitat democràtica i la cohesió social del país i es
compromet a garantir que hi tinguin accés, sempre d’acord amb el criteri periodístic
dels professionals, totes les opinions, veus, posicions i creences.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar la
reforma de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de
Catalunya, per tal de transposar el contingut de la Directiva (UE) 2018/1808, del
Parlament Europeu i del Consell, del 14 de novembre de 2018, relativa als serveis de
comunicació audiovisual.
1.10. Acords i resolucions
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V. Reptes de país
V.1. Acció de govern, inversions i política pressupostària

13
El Parlament de Catalunya constata la manca de cohesió del Govern de la Generalitat i la seva paràlisi i incapacitat per a impulsar polítiques per a afrontar el creixement de les desigualtats socials, la degradació dels serveis públics, la protecció
del territori i el repte de l’emergència climàtica.
14
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar el projecte de llei de pressupostos per al 2020 i el projecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 2020 abans de l’1 de novembre de 2109 per tal que l’1 de gener del
2020 pugui entrar en vigor el nou pressupost.
15
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a suprimir l’any
2025 els peatges de les autopistes que són competència de la Generalitat, com farà
l’Estat a les autopistes de la seva competència.
16
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern de
l’Estat el compliment de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia, el
compliment del Pla de rodalies i la finalització del Corredor Mediterrani, entre d’altres
compromisos pendents, per tal de posar fi al dèficit inversor públic de l’Estat i dotar Catalunya de les infraestructures que necessita per al desenvolupament econòmic i social.
17
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Continuar denunciant el dèficit d’inversions a Catalunya per part de l’Estat
espanyol, la situació energètica ineficient i el dèficit sistèmic en el finançament, que
afecta la prestació de tots els serveis públics a Catalunya, serveis que configuren
l’estat del benestar i que tenen a veure amb àmbits tan diversos, entre d’altres, com
l’educació, la salut, els serveis socials, el treball, la cultura, l’habitatge, el medi ambient i la sostenibilitat, la seguretat, la mobilitat, el món empresarial, la indústria, la
recerca, la innovació, l’accés a les telecomunicacions, les universitats, el comerç, el
consum, la justícia, l’esport, l’associacionisme i la participació.
b) Continuar cercant les complicitats del món econòmic, social i cultural per a
resoldre la situació actual.
c) Continuar treballant, com a prioritat immediata, per a garantir al màxim el
potencial econòmic, la cohesió social i el benestar de Catalunya.
d) Aprofitar tots els mitjans que tingui a l’abast per a prestar els millors serveis
públics, per mitjà de la prestació directa, de la concertació o de la contractació de
tercers, amb control i transparència, amb la màxima qualitat i per al major nombre
de persones.
2. El Parlament de Catalunya reconeix el paper cabdal que les entitats del tercer
sector social, i altres formes de concertació, han tingut, tenen i han de continuar
tenint a Catalunya com a prestadores de serveis de qualitat, aprofitant la iniciativa
ciutadana i l’experiència, i per a impulsar el model social català.
18
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a sol·licitar al Govern de l’Estat la derogació del Reial decret llei 15/2017, del 6 d’octubre, de mesures urgents en matèria de mobilitat d’operadors econòmics dins el territori nacional,
que va modificar la Llei de societats per facilitar la mobilització d’empreses fora de
Catalunya després del referèndum de l’1 d’octubre de 2017.
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V.2. Provisió dels serveis públics

19
1. El Parlament de Catalunya mostra el seu compromís amb el foment d’una societat del benestar que posi les persones en primer terme, que garanteixi la funció
redistributiva i l’equitat entre la ciutadania, que tingui un protagonisme actiu en
l’economia, impulsant nous sectors productius i la democratització de l’activitat econòmica, i en la qual l’Administració pública prioritzi la gestió directa dels serveis
públics i sigui garant de la bona qualitat d’aquests.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Garantir la provisió dels serveis socials, educatius i de salut d’acord amb el
que estableixen les legislacions sectorials corresponents, sia directament pels poders
públics o per mitjà de fórmules no contractuals com la concertació social o la cooperació interadministrativa, i subsidiàriament per mitjà de la contractació pública
estratègica basada en criteris de qualitat i d’atenció a les persones i als col·lectius
més vulnerables.
b) Assegurar la provisió pública de serveis per mitjà del desenvolupament de lleis
sectorials que consolidin el rol de la Generalitat com a prestador dels serveis essencials per a la ciutadania.
c) Desenvolupar, en els casos en què no sigui possible la gestió directa del servei
públic, una utilització estratègica dels mecanismes de concertació i de contractació,
amb l’aprovació de lleis que, tot respectant els principis de lliure concurrència, els
regulin per a:
1r. Garantir la qualitat en la provisió del servei independentment de qui el presti.
2n. Impulsar el desenvolupament d’una economia social més responsable, democràtica, sostenible, feminista i justa.
3r. Fiscalitzar la prestació indirecta de serveis, assegurant-se que cap empresa,
organització o entitat no es lucra indegudament a costa dels drets de la ciutadania o
de les condicions laborals del personal que presta aquests serveis.
V.3. Governs locals

20
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Fer les gestions necessàries davant del Govern de l’Estat per a derogar de manera immediata i urgent la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, i aprovar una llei de règim i finances locals que reforci l’autonomia local, que garanteixi un sistema de finançament
estable i proporcional a unes competències definides dels ens locals perquè puguin
desenvolupar les polítiques públiques amb garanties de qualitat i transparència, i
modificar la regla de la despesa perquè no s’apliqui en ajuntaments que tinguin els
comptes sanejats, és a dir que tinguin superàvit o equilibri pressupostari i un baix
nivell de deute i compleixin el pagament als proveïdors en menys de trenta dies.
b) Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat per a desenvolupar els
instruments necessaris per a permetre als ajuntaments amb demanda d’habitatge
acreditada limitar les pujades de preu dels lloguers.
c) Establir, durant el mes de setembre de 2019, un calendari de pagament als
ajuntaments i planificar un programa per a cada ens local de reconeixement del deute, mitjançant conveni, i liquidar-lo durant el període 2019-2020.
d) Crear una àrea de suport econòmic, legal i tècnic per als municipis de Catalunya, amb la funció de facilitar la remunicipalització d’aquest servei d’interès general
als municipis que ho sol·licitin amb criteris de transparència i participació pública,
i facilitar-los també la gestió del cicle integral de l’aigua, amb prioritat pels usos de
consum humà amb criteris de sostenibilitat ambiental.
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V.4. Administració de justícia

21
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a millorar les greus
deficiències que pateixen molts dels equipaments judicials, cosa que dificulta la
prestació d’un servei essencial com el de la justícia i posa en perill la salut dels treballadors públics i dels operadors jurídics.
VI. Igualtat d’oportunitats, diversitat i cohesió social

22
1. El Parlament de Catalunya constata que Catalunya és un país divers i plural,
que és i vol ésser terra d’acollida i terra d’oportunitats, i que la societat que la ciutadania de Catalunya vol bastir cerca l’equilibri entre la cohesió i la diversitat, un
equilibri basat en el principi d’inclusió, el reconeixement de la diversitat i la interacció.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a treballar per garantir la igualtat
d’oportunitats per a tothom, es vingui d’on es vingui, es parli la llengua que es parli,
es pensi el que es pensi, s’estimi com s’estimi, independentment de l’edat, del gènere
o de les capacitats.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fomentar la interacció entre persones de diferents orígens en totes les seves polítiques, i en aquest
sentit, entre altres mesures, treballar per impulsar i donar suport a projectes de mentoria social que fomentin l’autonomia personal de persones refugiades i de joves
que han migrat sols, l’aprenentatge lingüístic, la inserció laboral i la participació en
condicions d’igualtat en tots els àmbits de la societat catalana, i que facilitin a la societat d’acollida el coneixement de la realitat del procés migratori. El Parlament de
Catalunya considera que, per a aconseguir aquests objectius i millorar l’atenció als
joves migrants, és imprescindible la col·laboració lleial de l’Administració de l’Estat,
i en aquest sentit insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat:
a) Informació periòdica sobre la situació d’arribada a les costes de l’Estat d’infants, adolescents i joves migrants sols.
b) L’establiment dels mecanismes necessaris i suficients per a garantir una coordinació entre territoris de cara a l’atenció a aquests infants i joves.
c) El manteniment i l’augment dels fons estatals de suport a l’acollida de joves
migrants sols, i la revisió de la metodologia de càlcul per al repartiment d’aquests
fons, de manera que es primi el nombre de joves acollits amb qui es treballa un procés educatiu i formatiu i la inclusió social i laboral i no pas el nombre de joves atesos
en una primera i única atenció de caràcter humanitari.
d) L’expedició automàtica del permís temporal de treball per als joves migrants
sols que compleixin setze anys, amb la voluntat de no discriminar-los respecte d’altres joves de la mateixa edat que poden iniciar un procés d’inserció laboral, donar
més eines i garanties a llur inclusió social mitjançant el treball i minimitzar-ne la
vulnerabilitat.
4. El Parlament de Catalunya, per a garantir la cohesió i la igualtat d’oportunitats, insta el Govern de la Generalitat a:
a) Impulsar mesures per a reduir les llistes de valoració de discapacitat i dependència, especialment en les zones del territori en què els terminis d’espera són més
elevats.
b) Reclamar al Govern de l’Estat, per tal de millorar l’atenció a la dependència
i la discapacitat:
1r. El retorn del deute en dependència.
2n. L’agilitació dels treballs per a establir el barem únic de valoració de la dependència i la discapacitat, que ha de permetre a Catalunya potenciar la multidisciplinarietat dels equips actuals de valoració i crear sinergies entre equips i processos
per a augmentar-ne la capacitat de valoració.
1.10. Acords i resolucions
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23
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Elaborar una estratègia per a reduir la llista d’espera de beneficiaris de prestacions reconegudes per la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, que
inclogui, entre altres mesures, una simplificació del tràmit administratiu i un increment dels professionals que gestionen les prestacions i dels recursos econòmics que
s’hi destinen actualment.
b) Actualitzar, en el termini de tres mesos, la Cartera de serveis socials de la Llei
12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials.
c) Reestructurar el sistema de protecció de la infància amb el consens del sector i del conjunt d’administracions implicades potenciant l’acollida familiar, implementant el model Barnahus (cases d’infants), orientant el sistema cap a un model de
centres de dimensions reduïdes i amb serveis de qualitat i millorant les condicions
laborals dels professionals que hi treballen, d’acord amb el que estableix la Llei
14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència,
per a proporcionar als infants un entorn similar al de la llar, en coordinació amb els
ajuntaments.
24
1. El Parlament de Catalunya, amb relació al pla per a revertir la pobresa a Catalunya, insta el Govern a:
a) Treballar per revertir els efectes de les retallades sofertes els darrers anys en
serveis i pilars bàsics de l’estat del benestar, com l’educació, la sanitat i els serveis
socials, que afecten el conjunt de la societat i el futur més pròxim.
b) Augmentar la inversió en polítiques socials fins a assolir, com a mínim, la
mitjana espanyola.
c) Apostar per l’erradicació del sensellarisme per mitjà de la intervenció en
l’allotjament i l’ocupació com a eina d’inclusió.
d) Avançar en la generalització de la compatibilitat de la renda garantida de ciutadania amb totes les rendes del treball derivades de contractes a temps parcial, recollida en l’article 4.1 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de
ciutadania.
2. El Parlament de Catalunya, amb relació al pla de millorament de l’atenció a la
dependència i de reducció de les llistes d’espera, insta el Govern de la Generalitat a:
a) Donar una atenció de qualitat a les persones dependents, amb la reducció de
les llistes d’espera, i assegurar la qualitat de l’ocupació dels professionals del sector
prioritzant les mesures següents:
1r. Augmentar el nombre de places residencials i centres de dia.
2n. Recuperar la universalitat de les prestacions econòmiques vinculades.
3r. Actualitzar les ràtios de personal i millorar els mòduls econòmics.
4t. Garantir les millores laborals dels professionals del sector.
5è. Eliminar les desigualtats territorials en la prestació del servei.
b) Identificar la soledat no desitjada com un dels grans reptes de la societat i, en
aquest sentit, impulsar la generació de xarxes de suport veïnal i fomentar programes
d’habitatge col·laboratiu com el cohabitatge.
3. El Parlament de Catalunya, amb relació al pla per a reduir la pobresa infantil,
insta el Govern de la Generalitat a:
a) Donar compliment al Pacte per a la infància a Catalunya, signat el 19 de juliol
de 2013, amb el recompte de menors en situació de malnutrició a Catalunya.
b) Redactar un informe de compliment del Pacte per a la infància a Catalunya,
pacte que s’ha de fer públic i s’ha de traslladar als grups parlamentaris.
c) Augmentar la inversió en polítiques d’infància fins a assolir la mitjana europea.
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d) Posar en marxa un pla estratègic contra la pobresa infantil dotat dels recursos necessaris perquè les famílies afectades puguin tenir garantida una atenció, una
educació, una cura i un benestar adequats.
4. El Parlament de Catalunya, amb relació al pla per a millorar l’atenció a les
persones amb discapacitat, insta el Govern de la Generalitat a:
a) Incrementar els recursos destinats a intèrprets en llengua de signes catalana,
per a eliminar les desigualtats socials existents.
b) Oferir a les persones amb discapacitat demandants d’ocupació, per mitjà del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, itineraris personalitzats d’inserció laboral
que comprenguin orientació, acompanyament, formació i contractes de treball, mitjançant fórmules de col·laboració amb corporacions locals i altres institucions públiques. El personal d’aquests serveis ha de comptar amb la qualificació professional
que exigeix el compliment de la seva tasca, amb formació en matèria de sensibilització, de coneixement de les capacitats i aptituds que presenten les persones amb
discapacitat i d’adaptació dels llocs de treball, i també d’igualtat d’oportunitats.
c) Apostar per la figura de l’assistent personal com a recurs del Sistema per a
l’autonomia i atenció a la dependència (SAAD).
5. El Parlament de Catalunya, amb relació al pla urgent per al desplegament de
les lleis socials, insta el Govern de la Generalitat a:
a) Actualitzar urgentment la Cartera de serveis socials de la Llei 12/2007, de l’11
d’octubre, de serveis socials, amb l’ajustament de la ràtio de personal dels serveis
socials a les noves realitats demogràfiques i socials, juntament amb una memòria
econòmica per a l’exercici 2020.
b) Desplegar completament la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista, i dotar-la d’un pressupost suficient per a combatre
les agressions sexuals, el tràfic i explotació sexual de dones i nenes, la mutilació genital femenina i el risc de patir-la, els matrimonis forçats, la violència derivada dels
conflictes armats i la violència contra els drets sexuals i reproductius.
c) Adaptar la normativa catalana als principis, valors i mandats de la Convenció
internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada per les Nacions Unides el 2006.
d) Desplegar reglamentàriament la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, i dotar-la amb un pressupost suficient.
e) Desplegar reglamentàriament la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les
oportunitats en la infància i l’adolescència, i donar trasllat als grups parlamentaris
de tots els decrets desplegats i els recursos econòmics associats.
f) Desplegar totalment la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i dotar-la del pressupost suficient per a oferir una veritable atenció a les víctimes.
g) Desplegar la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana, i
dotar-la d’un pressupost adequat per a fer efectius els drets que s’hi estableixen i, en
especial, assegurar una dotació suficient d’intèrprets en llengua de signes.
25
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a proposar un sistema
objectiu i rigorós de càlcul d’un salari mínim de referència (SMR) per a Catalunya i
aprovar-lo en el termini de tres mesos amb l’objectiu de potenciar un marc català de relacions laborals que permeti fomentar l’ocupació de qualitat per la via de la concertació
social i territorial i lluitar contra la precarietat laboral, que afecta sobretot les dones.
26
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar compliment
a la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i dotar-la d’un pressupost suficient per a assolir l’objectiu d’aconseguir un parc mínim del 15% d’habitat-
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ges destinats a polítiques socials en les àrees de forta demanda acreditada, d’acord
amb el Pla territorial sectorial d’habitatge.
VII. Seguretat pública
VII.1. Model integral de seguretat pública

27
El Parlament de Catalunya, per tal de reforçar el model de seguretat pública català, basat en el garantiment de la democràcia, la convivència i la protecció de les
persones i els béns, insta el Govern de la Generalitat a:
a) Impulsar l’actualització de la Llei 4/2003, del 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, i de la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, i la Llei 16/1991, de les policies locals,
per tal d’avançar en la integració de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
i de les policies locals que operen a Catalunya dins d’un model policial que abordi
amb eficàcia els reptes del segle xxi.
b) Impulsar la revisió de la xifra de 18.267 efectius acordada per la Junta de Seguretat l’any 2006 per a adequar-la als nous reptes de seguretat i a les característiques sociodemogràfiques de Catalunya.
c) Dissenyar un pla de reposició de la plantilla per a adequar-la a les necessitats
organitzatives derivades de l’envelliment de la plantilla, les jubilacions i altres contingències.
d) Consolidar, mitjançant la formació, el model integral de seguretat pública de
Catalunya:
1r. Impulsant la formació conjunta dels operadors de seguretat ciutadana, emergències i protecció civil amb accions formatives i per mitjà dels canvis legislatius
necessaris.
2n. Potenciant la formació de futurs professionals de seguretat pública i d’emergències, per mitjà de la formació professional i d’estudis universitaris de grau i
màster.
3r. Millorant la qualitat de les instal·lacions i l’equipament per a la formació dels
operadors i professionals de la seguretat pública.
e) Reclamar al Govern de l’Estat que aboni el deute pendent destinat al Cos de
Mossos d’Esquadra, xifrat en prop de vuit-cents milions d’euros.
VII.2. Depuració de responsabilitats en els atemptats del 17 i 18 d’agost
de 2017

28
El Parlament de Catalunya, arran de les darreres revelacions periodístiques sobre
els atemptats del 17 i 18 d’agost de 2017 a Barcelona i Cambrils, insta el Govern de
la Generalitat a dur a terme totes les actuacions necessàries davant el Govern espanyol i, si escau, davant instàncies internacionals per a aclarir els fets i les circumstàncies que els van fer possibles, especialment la relació fins al moment dels atemptats entre l’imam de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, i el Centre Nacional d’Intel·ligència,
i a fer totes les gestions necessàries per a depurar responsabilitats.
VIII. Salut

29
1. El Parlament de Catalunya expressa la importància de garantir l’accés universal
i l’equitat per tal de donar resposta a les necessitats de salut de tota la població, tot
considerant les possibles desigualtats i posant el focus en les desigualtats de gènere.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern
de l’Estat que compleixi els compromisos amb Catalunya i que aboni el deute del
Fons de cohesió sanitària reconegut pel Ministeri de Sanitat amb relació al període
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2013-2018, de 33,6 milions d’euros, per tal que el Govern de Catalunya pugui continuar millorant l’accessibilitat i els temps d’espera del sistema de salut.
30
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Elaborar i fer públic dins del 2019 un registre detallat de centres hospitalaris,
assistencials i d’atenció primària que no disposin d’un sistema adaptat d’accessibilitat als serveis sanitaris per a persones amb qualsevol tipus de discapacitat, i també
dels que no tinguin adaptats els panells d’informació i de comunicació.
b) Garantir un sistema sanitari transparent i, en aquest sentit, impulsar la compareixença obligatòria davant la Comissió de Salut, cada legislatura, dels gerents
dels grans hospitals catalans i dels responsables de l’atenció primària de cada territori, per a fer pública la situació sanitària i respondre a les preguntes de control dels
grups parlamentaris.
c) Fer pública anticipadament la planificació de cobertura de vacants als centres
hospitalaris i d’atenció primària per vacances, substitucions, jubilacions o qualsevol
altra raó, i també la disponibilitat de llits hospitalaris, per a cada centre de salut.
d) Donar a conèixer públicament el criteri del Departament de Salut amb relació
al tancament de centres d’atenció primària i centres sanitaris nocturns, i també respecte a la disminució en la dotació d’ambulàncies medicalitzades, especialment en
les poblacions en què per motius geogràfics, urbanístics o socioeconòmics aquestes
mesures han tingut i encara tenen un impacte especialment negatiu.
e) Publicar el nombre de llits tancats durant les èpoques de vacances, amb detall dels serveis afectats i durada del tancament, a cada hospital i centre d’atenció
primària.
f) Publicar, dins del 2019, el grau de compliment del Pla de reposició i modernització dels equips i elements tecnològics dels anys 2018 i 2019, amb especificació
de les partides pressupostàries efectivament assignades a cada centre, i publicar així
mateix el pla previst per als anys 2020 i 2021.
g) Complir l’obligació de transparència donant a conèixer els protocols per a
determinar les llistes d’espera de tots els centres del Siscat, amb l’objectiu que els
pacients puguin conèixer la data aproximada d’intervenció o número d’ordre dins la
llista d’espera, tant per als procediments quirúrgics com per als diagnòstics.
h) Fer una anàlisi dels incompliments laborals actuals en l’atenció primària, els
serveis hospitalaris i el transport sanitari, amb relació als acords de les darreres
vagues, i dur a terme amb caràcter d’urgència totes les accions necessàries, no solament per a donar a conèixer els incompliments, sinó les accions concretes per a
solucionar-los.
i) Presentar i dur a terme, de manera urgent, un pla de millorament de consultoris, centres d’atenció primària i centres hospitalaris amb problemes de climatització
o qualsevol altre problema de les infraestructures.
j) Ajustar els recursos de la xarxa de salut mental a les necessitats de la població, d’acord amb les recomanacions de les guies de bona pràctica clínica i garantint
l’equitat en l’accés per a tots els ciutadans.
k) Dotar de transparència el sistema públic de salut amb la publicació sistemàtica
de l’evolució dels indicadors de gestió per a avaluar-los, tal com va aprovar el Parlament, i incorporar-los automàticament al web del Departament de Salut.
31
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Enfortir una sanitat pública, universal, equitativa, de qualitat i finançada amb
impostos, com a garantia d’igualtat, equitat i solidaritat.
b) Elaborar una estratègia pluriennal, amb escenaris pressupostaris, que consideri també un pla d’inversions i que permeti, en un horitzó de dos anys, arribar als
1.500 euros per càpita en despesa pública de salut, amb priorització de les accions
per a revertir els efectes de les retallades i la pèrdua de la qualitat assistencial.
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c) Incloure en el pressupost per al 2020 l’estratègia i el pla econòmic pluriennal
esmentats.
IX. Ensenyament

32
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Defensar i aplicar el model d’immersió lingüística en tots els àmbits, recursos
i nivells de l’ensenyament a Catalunya, i esmerçar tots els recursos administratius,
econòmics, didàctics i humans necessaris per a garantir-lo. És imprescindible garantir un sol model educatiu per a tots els infants, tot rebutjant un model que segregui
els infants en funció de la llengua.
b) Garantir i fomentar que l’ensenyament sigui un àmbit de creativitat, cultura
democràtica, cooperativa i solidària, ecològicament responsable, igualtat en la diversitat, debat lliure i pensament crític. L’adoctrinament d’infants no pot tenir ni té
cabuda a les aules de l’escola catalana, i sí que hi té cabuda, en canvi, el foment del
lliure debat raonat i crític.
c) Garantir i promoure que l’ensenyament sigui un àmbit que fomenti el sentit
crític, el respecte a la diversitat, i els valors i els criteris per a prevenir i evitar el feixisme, el racisme, la xenofòbia, el masclisme, el sexisme i la LGTBIfòbia.
2. El Parlament de Catalunya:
a) Reitera el seu suport als docents de l’Institut El Palau, de Sant Andreu de la
Barca (Baix Llobregat), i de les escoles La Salle i Pau Claris de la Seu d’Urgell (Alt
Urgell) i el rebuig a la insistència de la Fiscalia a perseguir-los judicialment, amb
relació a uns fets que haurien ocorregut el 2 d’octubre de 2017.
b) Condemna l’actitud de les institucions, els partits i les associacions que han
volgut instrumentalitzar l’escola amb la finalitat de visualitzar un suposat conflicte
inexistent en el si de la societat i l’escola catalanes.
c) Considera necessari i imprescindible que els representants polítics que han assenyalat públicament els docents pel fet d’haver exercit llur tasca es disculpin.
33
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar a disposició
els recursos necessaris a l’inici del curs 2019-2020 per assegurar el desplegament del
Decret 150/2017, del 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un
sistema educatiu inclusiu, la recuperació de la corresponsabilitat del Govern en el finançament d’un terç del cost de la plaça de l’etapa educativa de primera infància (0-3
anys), presentar un calendari de restitució del deute pendent als ajunta-ments en concepte de foment i funcionament de les llars d’infants i impulsar immediatament mesures normatives per a combatre la segregació escolar i garantir una escolarització
equilibrada entre els diversos centres educatius, independentment de llur titularitat.
34
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a planificar l’eliminació dels més de mil barracons que són utilitzats com a aules als centres educatius
públics de manera que l’any 2022 hagin estat substituïts per equipaments educatius
convenientment dotats.
X. Recerca i universitats

35
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Aprovar un pla de xoc per a millorar el finançament de les universitats públiques per al període 2019-2022, amb l’objectiu de garantir l’estabilitat i la qualitat universitàries, sobretot en els àmbits de la docència, la recerca i la innovació, i
permetre disposar d’una estructura suficient de personal docent i investigador i de
personal d’administració i serveis. Concretament, cal haver recuperat l’any 2020 la
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xifra de finançament de la Generalitat per a les universitats públiques de l’any 2010,
que era de 900 milions d’euros, i arribar a 1.300 milions d’euros l’any 2022.
b) Reduir les taxes i preus universitaris aplicats per la Generalitat des de l’any
2011, fins a assolir el curs 2019-2020 una reducció aproximada del 30%, i compensar les universitats públiques per aquesta reducció amb un augment de la transferència pública, que s’ha d’establir i concretar en els pressupostos corresponents, equivalent a l’impacte de la reducció i amb un augment de les transferències, a banda de
l’increment pressupostari a què fa referència la lletra a. La reducció de taxes ha de
continuar fins a arribar a un cost de matrícula dels títols oficials de grau i de màster
similar al de la mitjana dels països de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE).
c) Definir i aprovar, en el termini de sis mesos, un programa que augmenti els
recursos per a la innovació i la transferència de coneixement que acosti Catalunya a
l’objectiu d’inversió del 2% del producte interior brut, basat en les polítiques de recerca i les eines d’innovació i adaptat al teixit econòmic de Catalunya, per tal d’enfocar també la innovació a la demanda del mercat i de les necessitats socials.
d) Aprovar una estratègia per a un nou model de formació professional dual,
adaptada a la realitat i a les demandes i els reptes de la indústria a Catalunya, que
faciliti als joves l’accés al mercat de treball i la inserció laboral.
36
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a assumir com a
propi el manifest dels rectors i dels presidents dels consells socials de les universitats públiques i, en aquest sentit, l’insta a adoptar, de manera urgent, les mesures
següents:
a) Aprovar i posar en marxa el Pacte nacional per a la societat del coneixement,
amb el lideratge del Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat i la plena col·laboració de les universitats i la resta d’agents del sistema de coneixement a
Catalunya.
b) Afavorir una major autonomia institucional de les universitats públiques, en
llurs àmbits organitzatiu, de personal, financer i acadèmic, i amb un compromís
ferm amb la màxima transparència, amb avaluació i amb retiment de comptes a la
societat.
c) Posar en marxa un pla de xoc per a millorar el finançament de les universitats
públiques per al període 2020-2022, amb l’objectiu de garantir el funcionament ordinari de les activitats acadèmiques i la qualitat universitària, sobretot en els àmbits
de la docència i la recerca, i, concretament, per a recuperar per a l’any 2020 la xifra
que va destinar al finançament de les universitats públiques el 2010, 900 milions
d’euros, i arribi l’any 2022 als 1.300 milions d’euros.
d) Reduir progressivament les taxes i els preus universitaris aplicats des del 2011
fins a assolir una reducció aproximada del 30%, i compensar les universitats públiques per aquesta reducció amb un augment de la transferència pública equivalent a
l’impacte de la reducció que comporti un augment de les transferències, a banda de
l’increment pressupostari, fins a arribar a un cost de matrícula dels títols oficials de
grau i de màster similar al de la mitjana dels països de l’OCDE, amb un programa
ambiciós de beques, beques salari i beques per mobilitat.
e) Fomentar la plena participació dels estudiants en la vida universitària.
XI. Empresa i societat del coneixement

37
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Potenciar l’estratègia SmartCAT, a nivell local i internacional, mitjançant l’impuls d’iniciatives intel·ligents en el territori, l’acompanyament de tots els pobles i
ciutats de Catalunya en aquest procés de transformació digital i el posicionament
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de Catalunya com una nació intel·ligent (smart nation) de referència en els fòrums i
congressos internacionals.
b) Impulsar iniciatives que garanteixin l’objectiu d’atraure talent local i internacional al sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), fomentar
la reorientació professional cap als estudis de grau digitals i generar vocacions tecnològiques entre els més joves, amb un èmfasi especial en les noies.
c) Donar suport a les discussions, els treballs i els consensos que s’aprovin en el
si del Pacte nacional per a la societat del coneixement, perquè es puguin concretar
en una memòria econòmica que es traslladi a l’elaboració dels propers pressupostos
de la Generalitat.
38
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Reduir al màxim possible les càrregues burocràtiques que suporten les empreses, especialment a l’inici de llur activitat, tot facilitant-los al màxim els tràmits
i eliminant qualsevol duplicitat, d’acord amb el que estableix la Llei 16/2015, del 21
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
b) Ampliar i reforçar els programes de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) destinats a l’assessorament i suport integral a les petites i mitjanes
empreses i als emprenedors que cerquen l’accés al finançament en les diverses modalitats existents (públic, fons europeus, préstec, finançament col·lectiu o crowdfunding, capital de risc o qualsevol altra), i ampliar progressivament el nombre de punts
per a arribar a territoris que actualment no disposen d’aquest servei.
c) Elaborar un pla específic de suport i desenvolupament de la formació professional, especialment de la formació professional dual, i fer campanyes de difusió
dels avantatges de l’ocupabilitat i el desenvolupament professional que proporcionen
els estudis professionals.
d) Fer un estudi de la distribució territorial dels centres que imparteixen formació professional i formació professional dual, i també de l’adequació a les necessitats
dels estudiants i les oportunitats d’ocupació.
e) Dissenyar un pla amb l’objectiu d’augmentar la presència de les dones en les
carreres tècniques i científiques, i també en la formació professional i la formació
professional dual.
f) Dur a terme una campanya de sensibilització i foment dels plans d’igualtat de
gènere efectiva a les empreses, amb l’objectiu d’incentivar i facilitar l’arribada de
dones als òrgans de decisió, en col·laboració amb les organitzacions empresarials i
sindicals.
g) Impulsar la creació d’un consell de dones emprenedores, amb la participació
d’organitzacions patronals i sindicals, amb l’objectiu de tractar i aportar solucions a
les problemàtiques específiques que han de superar les dones en l’àmbit empresarial.
h) Augmentar progressivament la inversió en R+D+I, en els pressupostos corresponents als propers exercicis, fins a acostar-se a la mitjana europea.
i) Millorar el sistema de suport a la innovació i a la producció sostenible.
j) Potenciar les estratègies per a augmentar el nombre d’empreses innovadores,
amb el disseny d’un programa d’incentius específic que asseguri la transferència i
gestió del coneixement i faciliti l’accés a la innovació a les petites i mitjanes empreses i als autònoms.
XII. Emergència climàtica i gestió del territori

39
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Desplegar i dur a terme les accions necessàries per a afrontar l’emergència
climàtica amb l’objectiu de fer una societat i un territori descarbonitzats i resilients.
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b) Derogar, en el termini de tres mesos, el Decret 147/2009, del 22 de setembre,
pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de
parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya, i proposar les modificacions
legislatives necessàries perquè es permeti desenvolupar nous projectes de parcs eòlics de més de 10 MW i per a reduir els costos d’implantació de l’energia fotovoltaica
a terra, de manera que una part de les noves instal·lacions solars es puguin implantar
a Catalunya, amb una revisió del sistema de tramitació actual per agilitar-la. El Govern s’ha de coordinar amb Red Eléctrica de España per a planificar la connexió dels
objectius de potència eòlica i fotovoltaica que es determinin per als anys 2025 i 2030.
c) Delimitar i planificar, conjuntament amb els ajuntaments afectats, les zones
de baixa emissió o zones urbanes d’atmosfera protegida, començant per l’elaboració
del corresponent estudi de factibilitat a escala supramunicipal i el pla posterior d’implantació mitjançant polítiques de disminució del trànsit privat i la gestió sostenible
de l’aparcament a l’àrea metropolitana.
d) Crear una línia de suport econòmic per al desplegament de la zona de baixes
emissions de les rondes de Barcelona i per al desplegament de les futures zones de
baixes emissions a la resta de municipis de més de cinquanta mil habitants. La Generalitat, en les vies que són de la seva competència i en l’Àmbit 40, ha de desplegar
durant el 2020 el reglament per tal que en els episodis ambientals declarats es pugui
restringir la circulació dels vehicles furgonetes (N1) anteriors a Euro 1 i dels turismes (M1) Euro 1 i anteriors a Euro 1.
e) Incorporar en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial una estratègia per a reduir l’ozó troposfèric a la comarca
d’Osona.
f) Incloure a l’agenda del Pacte nacional per la indústria els vectors ambientals
i energètics necessaris per a assolir el full de ruta en el camp de l’economia verda
i circular que, al mateix temps que integrin els objectius quantitatius, assignin responsabilitats i estableixin quins són els mitjans per a assolir-los amb la participació
del sector privat i la resta d’administracions de Catalunya, i fixar un calendari per
a l’execució de les mesures i els indicadors per a avaluar-ne el grau d’assoliment.
g) Impulsar un programa per a acompanyar la transformació tecnològica de les
empreses catalanes cap a la indústria 4.0, tot donant una resposta integral a aspectes
com la sensibilització o la provisió de serveis específics.
h) Instar l’Agència Catalana de l’Aigua a incorporar en el pla de gestió i en la resta de plans i programes en curs de redacció les directrius de la Llei 16/2017, de l’1
d’agost, del canvi climàtic, amb l’impuls de la mitigació en les seves actuacions i la
introducció de mesures d’adaptació als nous escenaris per a garantir aquest recurs.
i) Crear, en el termini de sis mesos, la nova Agència Catalana de l’Energia, a
partir de l’actual Institut Català d’Energia (Icaen), com a instrument impulsor de
les actuacions relacionades amb la descarbonització del sector energètic català, amb
capacitat de governament sobre el Pacte nacional per a la transició energètica de Catalunya, tal com estableix la Llei 16/2017.
40
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Elaborar el nou Pla director d’infraestructures 2021-2030 amb una atenció especial a les actuacions més necessàries amb relació a la lluita contra la contaminació ambiental i per a afrontar l’emergència climàtica.
b) Avançar cap a un percentatge més alt de vehicles de zero i baixes emissions,
per mitjà d’avantatges competitius i la implantació d’infraestructures de recàrrega
de vehicles elèctrics que garanteixin una cobertura adequada.
c) Reforçar la policia mediambiental dels agents rurals com a instrument per a
garantir la salut del medi i l’activitat humana sostenible al medi natural.
d) Establir polítiques forestals per tal que els boscos es gestionin d’una manera
sostenible i planificada, amb contribució a la prevenció de grans incendis forestals.
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e) Promoure l’ús de fustes certificades de boscos sostenibles i la revalorització
del producte no aprofitable per a fusta com a biomassa, i impulsar la instal·lació de
calderes de biomassa com a contribució a l’increment de les energies renovables i la
reactivació del sistema econòmic agroforestal.
41
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar al servei de
la reforestació de la Ribera d’Ebre i de la resta d’indrets afectats pels greus incendis
de les darreres setmanes tots els recursos necessaris per a minimitzar l’impacte que
aquests incendis han tingut en les activitats agrícoles i ramaderes i per a recuperar
la biodiversitat perduda.
42
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar el regadiu en els sistemes Xerta-Sénia i Segarra-Garrigues en compliment del Pla de regadius 2008-2020, i també a modernitzar els regs.
43
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a establir protocols
d’actuació contra plagues i espècies invasores.
44
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a formalitzar i aprovar el Pacte Nacional per a la Política Alimentària de Catalunya, amb la participació dels agents econòmics i socials i conduït pel Consell Català de l’Alimentació,
dins l’any 2020. El Pacte haurà de basar-se en criteris de sobirania alimentària i de
producció local d’aliments sans, segurs i de qualitat, amb baixa petjada de carboni
i una contribució clara i directa a la mitigació del canvi climàtic, facilitar el relleu
generacional i contribuir a la cohesió territorial a partir d’un desenvolupament rural
que sigui sostenible des del punt de vista econòmic, social i de recursos naturals.
45
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a establir mesures
contra les pràctiques abusives de mercat i competència deslleial que dificulten que
els productors rebin un preu just i que posen en risc la qualitat dels productes.
46
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a revalorar la producció
pesquera local amb la promoció de productes de qualitat i facilitar mesures de protecció de sectors estratègics com les piscifactories o la producció de mol·luscs i bivalves.
Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
La secretària tercera, Laura Vílchez Sánchez; el president, Roger Torrent i Ramió
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a
Catalunya
202-00061/12
PRESENTACIÓ: GP CS, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP CUP-CC, SP PPC
Reg. 43659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignants, d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 112
del Reglament del Parlament, presenta la proposició de llei següent:
Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya
Exposició de motius

La desaparició forçada de menors comença com una pràctica sistemàtica i generalitzada a l’època de la dictadura franquista a les presons de dones.
Aquesta Llei se centra en les adopcions irregulars i les identitats falsejades a partir de la Guerra Civil, moment en què es van adaptar lleis que van permetre inscriure fills i filles de mares preses i de famílies represaliades, com a fills i filles biològics
d’altres mares afins al poder, amb una diferència fins i tot de tres anys des del part
real. A aquest efecte es va redactar l’Ordre de 30 de març de 1940 que va permetre
a l’Estat exercir la pàtria potestat de tots els menors espanyols.
Ja en democràcia, les sostraccions van seguir, almenys fins al canvi de tres lleis,
que dificulten el tràfic de menors:
1. Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil, amb la qual es
reconeix el dret a tota persona adoptada a conèixer la seva identitat biològica. (La
mare biològica a partir d’aquest moment necessàriament ha de constar a la inscripció del naixement del Registre Civil).
2. Sentència del Tribunal Suprem de 21 de setembre de 1999 que suposa la fi
del «part anònim», dient que l’article 47 de la Llei de Registre Civil de 8 de juny de
1957, i els seus concordants, quedaven derogats per inconstitucionalitat sobrevinguda i en conseqüència es consideren inaplicables, per derogació de la cobertura legal
els articles 167 i 187 del Reglament. Reconegut específicament per a tots els adoptats i adoptades amb la Llei 26/2015 de 28 de juliol de modificació del Sistema de
Protecció a la Infància i a l’Adolescència.
3. Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil, que modifica l’article 30 del
Codi Civil, derogant la necessitat que transcorrin 24 hores des del naixement per a
considerar persona al nadó que mor abans d’aquest període.
Només els casos en què la mare va signar renúncia del nadó al moment del part,
han pogut rebre informació, a nivell oficial, per localitzar i fer el retrobament. Tots
els casos que no tenen signada renúncia per part de la mare, o aquelles mares a qui
van comunicar la falsa mort del seu nadó, tenen denúncies arxivades per la impossibilitat, segons jutges i fiscals, de seguir la investigació:
1. Perquè no hi ha cos i no es pot fer comparativa d’ADN; o no hi ha documentació oficial de la mort ni enterrament; és a dir, són persones desaparegudes.
2. Perquè hi ha documentació de mort del menor, però està enterrat en fossa i no
es pot accedir al cos i no es pot analitzar.

3.01.02. Proposicions de llei

31

BOPC 400
1 d’agost de 2019

3.01.02. Proposicions de llei

3. Perquè, si la documentació és correcta i es pot fer exhumació del cos, en la
majoria de casos no s’ha pogut concloure des de l’Institut Nacional de Toxicologia
si el cos exhumat correspon, o no, amb els seus familiars naturals.
Cal també tenir en compte la manca de documentació per part de persones que
busquen els seus orígens biològics i que van ser ingressats a l’Auxili Social, cases
bressol, hospicis o orfenats sense documentació, més enllà de «ha entrat per torn».
Es fa necessària l’exhaustiva investigació de la procedència d’aquestes persones, qui
les va ingressar i el motiu d’ingrés.
Així mateix és important tenir en compte les denúncies presentades per part de
fills i filles, per estar falsament registrats com biològics en els arxius, ja que, tal com
està redactat el Codi Penal, provoca que s’investiguin per tipus penals que, analitzats per separat, tenen curt termini de prescripció, detenint la investigació.
La situació actual és que milers de víctimes, mares, pares, familiars, fills i filles, són oblidats pels poders públics i, en molts casos, arxivada provisionalment
l’acció judicial per recuperar la seva veritable identitat. No obstant això, el Tribunal
Europeu de Drets Humans, en l’assumpte Zorica Jovanović v. Sèrbia va concloure
que la víctima havia patit una violació continuada del seu dret al respecte a la vida
privada i familiar, reconegut en l’article 8 del Conveni Europeu de Drets Humans,
per la persistència de l’Estat en no donar-li informació fiable sobre la sort que havia
corregut el seu fill.
La Convenció sobre els Drets de l’Infant adoptada per l’Assemblea General de
les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, ratificada per Espanya el desembre
de 1990 contempla el dret a la correcta identitat com el primer dret humà que fa
possible el correcte exercici del lliure desenvolupament de la personalitat, tant per
al menor com pels seus pares. A més, l’expressió «tota persona» de l’article 8 del
Conveni s’aplica tant al nen com a la mare. La violació dels drets de la Convenció
dels Drets de l’Infant comporta inexorablement la violació del dret a conèixer la
pròpia filiació, el dret a un nom i el dret a la vida privada i familiar. En aquest sentit, l’afectació il·legal de la identitat com a conseqüència d’una desaparició forçada
només cessa quan la veritat sobre la seva identitat és revelada per qualsevol mitjà
i es garanteixen a la víctima les possibilitats jurídiques i fàctiques de recuperar la
seva veritable identitat i, si escau, el vincle familiar, amb les conseqüències jurídiques pertinents.
El Comitè contra la Desaparició Forçada de l’ONU va instar a l’Estat espanyol
al fet que intensifiqui els seus esforços amb vista a buscar i identificar els nens que
podrien haver estat víctimes d’apropiació, desaparició forçada i/o substitució de la
identitat, de conformitat amb l’article 25, paràgraf 2, de la Convenció. Li recomana que intensifiqui també els seus esforços per tal de garantir que el Banc Nacional
d’ADN integri mostres genètiques de tots els casos que hagin estat denunciats, tant
per via administrativa com judicial.
Atès que el Grup de Treball sobre Desaparicions Forçades o Involuntàries de
l’ONU, després de la seva visita a Espanya el 2013 va recomanar «enfortir els esforços amb mira a cercar i identificar els nens i nenes que podrien haver estat víctimes
de l’apropiació, desaparició forçada i / o substitució de la seva identitat » i garantir
un Banc Nacional d’ADN que integri «mostres genètiques de tots els casos denunciats (...) tant per via administrativa com judicial ».
Les actuacions fins ara desenvolupades no han estat suficients per abordar aquest
problema des d’una perspectiva integral i reparadora. L’existència de diverses iniciatives legislatives autonòmiques, amb protecció sobre cadascun dels territoris respectius, aconsella promulgar una norma catalana amb rang de llei, de caràcter general
que integri i ofereixi coherència, des del pla normatiu, a la regulació i investigació
d’un assumpte de tanta gravetat.
La llei es divideix en cinc capítols. En el capítol primer s’inclouen les disposicions generals de la llei i l’àmbit subjectiu, en el capítol segon, la relació de drets
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per a les persones afectades per aquests delictes i en el capítol tercer les obligacions
per als poders públics i subjectes privats. En el capítol quart i cinquè es contenen els
articles referits al banc d’ADN i la base de dades de víctimes, així com la creació de
l’Oficina de la Víctima de Desaparicions forçades de Menors de Catalunya.
Tanquen la llei les disposicions addicionals i finals.
Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya
Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació de la llei
Article 1. Objecte i finalitat

1. La present llei té per objecte proporcionar els instruments normatius i recursos
necessaris per al reconeixement i efectivitat del dret a la veritat, justícia, reparació i
garanties de no repetició de les víctimes en els casos de desaparició forçada de menors i/o apropiació de menors, amb la consegüent substitució d’identitat, i, facilitar
les tasques d’investigació necessàries, regulant els procediments administratius necessaris, en compliment de les obligacions contretes en la Convenció sobre els Drets
del Nen i la Convenció Internacional per a la protecció de totes les Persones contra
les Desaparicions Forçades, i d’altres que puguin referir, contenir o tractar el tema
en qüestió.
2. La present Llei es fonamenta en el respecte als drets bàsics de les persones i
s’inspira de manera expressa en els tractats internacionals en matèria de drets humans, declarant com a fins:
a. La recerca de la veritat sobre els fets ocorreguts.
b. L’aplicació de l’acció de la justícia sobre els fets ocorreguts.
c. La reparació integral dels danys i perjudicis ocasionats a les víctimes.
d. L’establiment de garanties per a la no repetició dels fets ocorreguts.
e. L’assistència, atenció psicològica i ajuda a les víctimes en el procés de reparació per personal especialitzat.
Article 2. Àmbit subjectiu

1. A l’efecte d’aquesta Llei, es consideren víctimes de desaparició forçada de
menors:
a. Les persones que ostentin qualsevol tipus de vinculació familiar, fins al tercer grau, amb les persones que van ser objecte de sostracció, i en casos particulars,
com són els del període de la Guerra Civil i primera postguerra, fins a quart grau.
Serà necessari aportar proves que acreditin aquesta vinculació, com podrien ser llibre de família, certificats de naixement, certificat de defunció, lligalls d’avortament,
cartilles d’embaràs, certificat del cementiri conforme no consta cap cos enterrat o
aquest es troba il·localitzable en fossa comuna, acompanyat d’una declaració jurada
que contingui un relat versemblant dels fets que motiven la condició, i sempre que
els consanguinis dels graus anteriors no puguin exercir els seus propis drets ja sigui
per mort o incapacitat, o per delegació.
b. També ho seran les persones que acreditin la violència o coacció contra la
mare biològica per a què es produís el lliurament, o que hi va haver pagament de
diners per obtenir el menor, o si s’acredita que l’adopció es va realitzar sense consentiment exprés o tàcit de la mare natural, comptant també la pròpia declaració de
la mare biològica, en els casos en què hi ha hagut retrobament, i, en definitiva, qualsevol altra prova, documental, pericial, testifical, o de qualsevol índole, que acrediti
que hi va haver, detenció il·legal, desaparició forçada, inscripció falsa, vici, coacció
o abús de superioritat en el consentiment de la mare biològica per a la renúncia i
posterior adopció.
c. Les persones que van ser sostretes o apropiades de la seva família d’origen i
substituïda la seva veritable identitat biològica. Caldrà que aportin proves que acreditin el seu estat, com pot ser un certificat de naixement on consta com a fill o filla
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biològic de qui no ho és o expedient d’adopció irregular, acompanyat d’una declaració jurada que contingui un relat versemblant dels fets que motiven la condició.
2. En els casos que la mare biològica es va acollir al part anònim, tindrà dret a
denunciar la desaparició del seu fill o filla i, per tant, se li atorgarà dret a la recerca
activa del seu descendent i la condició de víctima.
3. Tindran la condició de «desaparegut o desapareguda» tots els menors suposadament morts dels quals no consta inscripció en el Registre Civil i / o que no tenen
entrada al cementiri pertinent, especialment els morts oficialment abans de les 24
hores del naixement i, per tant, considerats per la Llei vigent fins al 2011, com fetus.
Paral·lelament els familiars fins a tercer grau d’aquest desaparegut, tindran la consideració de víctima.
4. Tindran la consideració de poders públics obligats per les disposicions contingudes en la present Llei:
a. Les administracions catalanes i les entitats que integren les administracions
locals de Catalunya.
b. Els organismes públics, sigui quina sigui la seva denominació i personalitat
jurídica, integrats en les Administracions Públiques territorials incloses en l’apartat
anterior, o que en depenen, inclosos qualsevol tipus de registre.
c. Les Ambaixades i oficines consulars situades a Catalunya, així com les catalanes situades fóra del territori.
d. Els centres hospitalaris i de salut, qualsevol que sigui la seva denominació i
personalitat jurídica, pública o privada, i/o depenents de les administracions públiques territorials incloses en l’apartat a), i/o dependents d’aquestes.
e. Els Registres Civils.
f. Els arxius militars i històrics.
g. Els cossos de seguretat i policials de Catalunya.
5. Quedaran així mateix obligats per les disposicions contingudes en la present
Llei els següents subjectes privats:
a. Els establiments hospitalaris o de salut, les residències, asils, congregacions,
fundacions, associacions i similars que existissin en el moment en què es van cometre els fets objecte de la present Llei o hagin succeït jurídicament i custodiïn arxius,
lligalls o qualsevol material informatiu relatiu als mateixos fets.
b. L’Església catòlica, els arxius eclesiàstics que continguin dades rellevants que
interessin a les víctimes especialment els centres que van ser receptors de mares
gestants, maternitats administrades per ordres religioses, cases bressol, hospicis i
orfenats.
c. Qualsevol altra persona física o jurídica que s’haguessin pogut veure involucrades en els fets.
Capítol II. Drets de les víctimes
Article 3. Dret a la veritat

1. Les víctimes tenen dret a l’accés a la documentació que els pugui ser d’interès
i que es trobi en els arxius i registres de qualsevol dels subjectes obligats d’acord
amb el previst a l’article 2 anterior.
2. Les víctimes tenen dret a l’accés a la documentació que els pugui ser d’interès
i que es pugui trobar en els arxius i registres pertanyents als subjectes privats que
tinguin la condició d’obligats per aquesta llei, inclosa l’Església Catòlica.
3. El dret d’accés comprendrà, en tot cas, la consulta i l’obtenció de còpia, que
serà gratuïta en els arxius públics. En els arxius privats la consulta serà gratuïta,
però l’obtenció de còpia de la documentació pot estar subjecta al previ abonament de
l’import de la seva realització per part del sol·licitant, no podent ser, aquest import,
abusiu de la part de la Institució.
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4. En el cas de l’accés als llibres dels cementiris, el dret d’accés comprendrà, amb
caràcter no exclusiu, la informació sobre les següents qüestions, en relació amb els
seus familiars morts:
a. Persona que va sol·licitar l’enterrament de la persona morta.
b. Causes declarades de la mort.
c. Metge que va certificar la defunció.
d. Entitat que es va fer càrrec del sepeli.
e. Ubicació de les cendres o les restes si n’hi ha.
f. Còpia del full del llibre de registre de l’enterrament.
La informació serà extensiva a totes les dades disponibles relatives a la inhumació de fetus i de criatures nascudes vives i mortes i registrades com a tals.
5. Les víctimes tindran accés de forma completa als butlletins estadístics municipals amb els quals es conformava el Padró Municipal, on es trobin consignats els
naixements comunicats pels hospitals de les diferents ciutats i localitats, amb identificació dels nascuts, per districte i/o per hospital, la data de part i l’edat de la mare
i la seva procedència si és d’un altre municipi.
6. Les víctimes que hagin estat adoptades o falsament registrades com biològiques, i els familiars dels nascuts suposadament sostrets, tindran dret a l’accés dels
expedients relatius a l’adopció de la o les persones que puguin ser vinculades documentalment. El garant serà la Comissió pel Dret a la Identitat que es crea mitjançant
l’article 11 d’aquesta Llei.
7. Les víctimes, a través de l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades
de Menors de Catalunya tindran dret a rebre informació que consti als llibres de registres d’ingressos, parts i adopcions públiques i privades, especialment d’hospitals,
clíniques, residències públiques i internats de mares solteres per tal de trobar documentació que els vinculi amb els seus familiars naturals.
8. Tots els establiments i organitzacions referenciats en l’article segon, punts 2
i 3 tindran l’obligació de conservar la integritat dels arxius on constin naixements,
batejos, defuncions, avortaments, inhumacions, exhumacions i reduccions de restes,
cremacions, adopcions, tuteles i altres fets que afectin el naixement i extinció de la
personalitat i a la determinació i modificació de les relacions patern/filials.
9. Les víctimes, a través de l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de
Menors de Catalunya tindran dret a rebre documentació dels arxius eclesials i llibres
parroquials, en el cas que els naixements es produïssin en institucions religioses, siguin cases bressol, hospitals, o de qualsevol altra índole, sense que es pugui al·legar
per negar l’accés a les dades, els concordats signats per Espanya amb l’Estat Vaticà,
pel que fa a la inviolabilitat dels arxius eclesials, en la mesura que aquests acords
internacionals no poden vulnerar l’esperit d’esta Llei.
10. Els metges, lletrats, arxivers, o qualsevol altre professional que per qualsevol circumstància tingui en el seu poder els arxius en els quals constin dades de les
víctimes i els seus familiars buscats, no podran al·legar el secret professional per negar-se a facilitar-los, ja que com al cardinal anterior, preval el dret a la investigació
de les relacions patern/filials.
11. Les víctimes tenen dret a que tot organisme, persona involucrada o institució
lliuri qualsevol document que pogués estar vinculat amb el seu cas.
12. La mare biològica que durant la vigència del part anònim va lliurar al seu fill
o filla en adopció sota qualsevol circumstància, i en l’actualitat vulgui ser trobada,
podrà acudir a l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Menors de Catalunya a fi de sol·licitar la cerca al Registre Civil on estigui inscrit el seu fill o filla
biològica. Un cop tramitada la sol·licitud, l’Oficina de la Víctima de Desaparicions
Forçades de Menors de Catalunya demanarà al Registre Civil corresponent la identitat de la persona adoptada i una vegada comunicat que la seva mare l’està buscant,
es procedirà a les pertinents proves d’ADN i a la mediació.
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Serà la persona adoptada la que decideixi si vol conèixer o no a la mare biològica. L’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Menors de Catalunya serà
la garant de la conciliació familiar entre les dues parts i la que, amb l’autorització de
l’adoptat o adoptada, procedirà a que al Registre Civil, en nota marginal, s’inscrigui
la identitat de la mare biològica. Si l’adoptat o adoptada no vol conèixer a la mare,
però si vol que consti el seu nom, l’esmentada Oficina procedirà a instar al Registre
Civil a la inscripció. En cas contrari, no es facilitarà informació de la identitat de la
persona adoptada a la seva mare biològica.
13. L’incompliment de les obligacions assenyalades en els apartats anteriors serà
sancionat administrativament, sense perjudici de la possible responsabilitat penal.
Una llei ha de determinar les infraccions i sancions aplicables.
14. Tindran la consideració de documentació de caràcter públic o d’interès públic
tota la documentació conservada en entitats privades relacionada amb les víctimes
a què es refereixen els apartats anteriors, d’acord amb la legislació de patrimoni documental i arxius de Catalunya.
Article 4. Dret a la tutela judicial

1. Les exhumacions que siguin necessàries per a l’efectivitat dels drets de les
víctimes, tant en terrenys de titularitat pública com privada, seran sufragades per la
Generalitat de Catalunya.
2. Les proves de determinació de l’ADN, o d’altres pertinents, que siguin necessàries per a l’efectivitat del dret de les víctimes, es realitzaran, a instància de part
legítima o d’ofici, sempre de forma gratuïta, pels òrgans públics especialitzats, com
pot ser la Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina, Unitat de Medicina Legal,
Departament de Salut Publica, on ja està creat un Banc d’ADN català.
3. Les restes exhumades que no siguin reclamades pels qui tinguin la consideració d’interessats, seran novament sepultades, en les condicions de dignitat suficients,
per part dels ajuntaments, en el terme municipal on hagin estat trobats, i de tal manera que puguin tornar a ser recuperats si fos necessari.
4. En tot cas, les autoritats policials i judicials hauran d’assegurar la cadena de
custòdia de les restes exhumades i traslladades per a la seva anàlisi perícia i identificació, perquè pugui servir de prova material i pericial a les persones considerades
víctimes d’acord amb el que preveu l’article 2 de la present llei, els quals, a més,
podran sol·licitar mostres sota cadena de custòdia per realitzar anàlisi pericials privades.
5. Cada administració censal posarà a disposició de l’autoritat policial i judicial,
a requeriment d’aquesta, les dades informatitzades sobre aquells naixements i defuncions ocorreguts en cadascuna de les províncies o districtes dels nens i nenes
compresos entre zero i cinc anys, en els casos de censos quinquennals, i entre zero i
un any, en els casos de censos anuals. S’iniciarà amb el cens de 1936.
6. Així mateix, l’oficina del Registre Civil, o, si s’escau l’Institut d’Estadística
de Catalunya (IdesCat) o els òrgans competents, proporcionaran, també de manera
informatitzada, les dades sobre els naixements, avortaments i defuncions, així com
les modificacions de filiació.
Article 5. Dret a la reparació

1. El reconeixement de la condició de víctimes per als afectats per la desaparició
forçada de menors, apropiació o sostracció de nadons menors i adopcions il·legals a
Catalunya, generarà el dret a l’obtenció d’assistència pública mèdica, jurídica i psicològica gratuïta.
2. Les víctimes tenen dret al coneixement i a la restitució de la seva veritable
identitat, i al reconeixement d’aquesta a tots els efectes, podent, en conseqüència,
exercitar les accions de rectificació en quants registres, documents i organismes públics o privats calgui, gaudint de la col·laboració de les administracions pertinents.
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3. Les víctimes tenen dret a exercir accions de reparació de danys i perjudicis
contra les persones i institucions responsables de la privació dels seus drets.
4. Les víctimes seran beneficiàries, de forma gratuïta, dels serveis de mediació
pública per facilitar els possibles retrobaments que puguin produir-se.
Article 6. Dret a les garanties de no repetició

1. Els poders públics han de promoure les següents mesures per evitar la repetició de fenòmens similars als fets que són objecte d’aquesta Llei:
a. Campanyes d’informació i sensibilització.
b. Campanyes d’informació sobre el que ha passat a través dels mitjans de comunicació públics.
c. Exposició dels fets objecte de la present llei en els programes educatius de
l’ensenyament reglat.
d. Formació específica per a policia judicial, policia autonòmica i policies locals,
jutges i fiscals.
e. Formació dels professors i professionals de la informació sobre aquests fets,
que es fonamentaran en investigacions universitàries acreditades i, per tant, en els
relats de les víctimes fefaentment contrastats.
f. Actes d’homenatge i reconeixement a les víctimes d’aquests delictes.
g. La institució d’un Dia en memòria dels col·loquialment anomenats «nens robats» i les seves famílies.
h. L’adopció de les propostes de reforma legal i administrativa en matèria de
transparència i accés a la informació en els processos d’acolliment, adopció i tutela,
jurisdicció de menors, així com en la inspecció dels establiments sanitaris públics i
privats i en els registres civils per a introduir les garanties i procediments de gestió
i verificació tendents a l’eradicació de les conductes constitutives de sostracció de
menors, alteració il·lícita de l’estat civil, i tràfic d’éssers humans.
Capítol III. Obligacions
Article 7. Obligacions dels poders públics

1. Els poders públics estan obligats a prevenir i sancionar les desaparicions forçades de menors; a buscar, identificar i restituir als menors apropiats a les seves famílies d’origen; i a revisar, i si s’escau anul·lar, els procediments d’adopció que tinguin el seu origen en una desaparició forçada bé d’ofici o a instància de les víctimes.
2. Així mateix hauran de tramitar i resoldre les peticions formulades per les víctimes en l’exercici dels drets continguts en la present Llei, de conformitat amb el que
disposa la legislació sobre procediment administratiu comú.
3. Hauran de vetllar per garantir a les víctimes l’accés a la informació i arxius
dels seus casos o la que pugui servir per aclarir els mateixos, en entitats públiques i privades, com vénen a ser els ja ressenyats en l’article 2 de la present Llei.
4. Es prendran les mesures oportunes per a no aplicar el temps reglamentari de
50 anys per poder accedir als arxius en els casos en què es busquin familiars biològics, per evitar que es faci un ús extensiu de les restriccions al dret a sol·licitar dades així com per assegurar l’obertura, l’accés i la digitalització d’arxius tant públics
com privats.
5. Es desenvoluparan l’aplicació de polítiques de memòria col·lectiva adequada
per aconseguir la reparació i no repetició dels delictes comesos.
6. S’establirà suport psicològic, jurídic i social a les víctimes.
7. Els cossos policials autonòmics i locals han de col·laborar en la investigació
dels fets i donar suport a les accions administratives i judicials.
8. S’articularan les actuacions administratives i policials adequades perquè les
víctimes puguin accedir a la documentació oficial i la documentació dels llibres de
part i naixement dels hospitals / clíniques i maternitats, així com el suport actiu als
processos judicials oberts.
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9. S’instarà d’ofici a través de l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades
de Menors de Catalunya la investigació policial dels casos, quan se sospiti d’un possible delicte sobre la desaparició forçada o la usurpació d’identitat d’un menor, com
el que es poden derivar de naixements registrats de mares majors de 50 anys, i les
circumstàncies concordants que no puguin justificar un possible embaràs real a partir de pràctiques de concepció assistides medicament, i les pertinents proves d’ADN
que corroborin la filiació natural.
10. En el mateix sentit, es promourà la investigació adequada en els casos de persones que consten com a fills i filles biològics que han tingut coneixement que no ho
són, o de les persones que tenen greus irregularitats en la seva adopció.
Article 8. Obligacions dels subjectes privats

Els subjectes privats que resultin obligats per les disposicions contingudes en la
present llei hauran de tramitar i resoldre les peticions formulades per les víctimes
en el termini màxim de tres mesos naturals des de la seva presentació. En cas d’incompliment, aquests seran sancionats administrativament d’ofici o instància de part.
Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la víctima podrà formular
demanda per a l’exercici del seu dret davant els òrgans competents de la jurisdicció
civil.
Capítol IV. Actuacions
Article 9. Base de dades

1. Sota la direcció de l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Menors de Catalunya es confeccionarà una «base de dades d’Afectats». En la seva elaboració i funcionament participaran els representants de les institucions legalment
constituïdes i amb formació acadèmica adequada i suficient sobre la matèria.
2. El cens que generi aquesta base de dades no serà públic, a fi de salvaguardar
la protecció de les dades personals que contingui, però proporcionarà a les persones
interessades còpia de la documentació que els afecti, i facilitant, als investigadors
acreditats que ho demanin, l’accés sota condició d’estricta confidencialitat. Aquests
investigadors acreditats, seran alhora els garants que la informació s’està treballant
adequadament i estaran obligats a comunicar qualsevol irregularitat que puguin trobar a la Base de Dades.
Article 10. Base d’ADN

1. Sota la direcció orgànica i funcional de l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Menors de Catalunya es crearà un «Banc d’ADN», de caràcter
gratuït, que contingui tota la informació rellevant en relació amb els fets objecte
d’aquesta llei. La seva activitat comptarà amb les suficients garanties de privacitat,
utilitzant, en cada cas, la tècnica més adequada i innovadora en el moment de realitzar l’analítica.
2. Al Banc d’ADN es conservaran les mostres de restes òssies i/o material genètic de les diferents exhumacions dutes a terme, amb la seva seqüència d’ADN, i
podran ser facilitades a les víctimes interessades en el cas que vulguin fer una contraanàlisi privada a càrrec seu. En aquest cas, es procedirà a les contra-analítiques
oportunes fins al total esclariment de la seqüenciació de l’ADN correcte, assumint
els costos la Generalitat de Catalunya.
3. Les víctimes que hagin formalitzat denúncia pels fets objecte d’aquesta llei,
podran sol·licitar que li siguin preses mostres per seqüenciar el seu ADN i comparar-les amb les dades que s’emmagatzemen en aquest organisme, sense necessitat de
requeriment judicial o administratiu. Aquestes proves han de ser analitzades en un
termini màxim de tres mesos naturals després de la seva sol·licitud, evitant el deteriorament de les mostres i agilitzant d’aquesta manera tot el procés, i especialment,
en el cas de persones d’edat avançada. També en el suposat cas de dubte sobre els
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resultats, es podrà instar una contraanàlisi privada, i en cas de discrepància en els
resultats, es procedirà a realitzar tantes proves genètiques com siguin necessàries
fins a la correcta seqüenciació de l’ADN, assumint els costos la Generalitat.
4. En el cas que la víctima tingui una analítica realitzada en algun altre Banc
d’ADN públic d’alguna comunitat autònoma, podrà sol·licitar que s’incorpori al
Banc d’ADN per a la confrontació.
Capítol V. Creació d’òrgans
Article 11. Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Menors
de Catalunya

1. Es crea l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Menors de Catalunya, com a ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
pública i privada.
2. Aquesta Oficina ha de tenir el personal tècnic interdisciplinari adequat per
complir els seus fins.
3. La seva composició, règim de funcionament, règim econòmic-financer i resta
de regulació específica es determinaran reglamentàriament.
4. L’Oficina aprovarà i executarà un pla integral de recerca de persones desaparegudes i d’assistència integral a les víctimes.
5. Correspon a l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Menors de
Catalunya el reconeixement de la condició de víctima a l’efecte d’aquesta Llei.
6. Correspon a aquesta oficina l’impuls de les actuacions oportunes, l’assessorament integral actiu a les víctimes i el seguiment de la correcta aplicació de la present llei, sense perjudici dels controls parlamentaris, i jurisdiccionals i del Síndic de
Greuges, procedents.
7. Li correspon també l’elaboració d’un informe anual per avaluar els resultats
obtinguts i proposar les millores oportunes.
8. Així mateix l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Menors de
Catalunya i els seus integrants autoritzats, tindran potestat per accedir a quants registres i arxius, ja siguin públics o privats, es precisin, per poder garantir els drets
de les víctimes.
9. L’Oficina de Víctimes de Desaparicions Forçades de Menors de Catalunya treballarà conjuntament i coordinadament amb les diverses plataformes i entitat especialitzades en la matèria.
Disposició addicional primera. Compatibilitat

Les previsions contingudes en la present Llei són compatibles amb l’exercici de
les accions i l’accés als procediments judicials ordinaris i extraordinaris establerts
en les lleis o en els tractats i convenis internacionals.
Disposició addicional segona. Unitat policial específica

Al cos policial de Mossos d’Esquadra es crearà un equip especialitzat en Desaparicions Forçades de Menors que vetllarà per la investigació dels delictes descrits
en aquesta llei, i comptarà amb formacions i col·laboració de l’Oficina de la Víctima
de Desaparicions Forçades de Menors de Catalunya.
Disposició addicional tercera. Assistència jurídica gratuïta

Els ciutadans catalans inclosos en l’àmbit subjectiu de l’article de la Llei sobre
desaparició forçada de menors i usurpació de la seva identitat a l’Estat Espanyol
gaudiran d’assistència jurídica gratuïta.
Disposició final primera. Habilitació per al desenvolupament.

S’habilita al Govern per a dictar totes les disposicions que siguin necessàries per
al desenvolupament i aplicació del que estableix aquesta Llei. En el procés d’elabo-
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ració d’aquestes disposicions, incloses les reglamentàries, es garantirà el tràmit d’audiència de l’Observatori de Desaparicions Forçades de Menors.
Disposició final segona. Habilitació pressupostària

Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb
càrrec als Pressupostos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en
vigor de la llei de pressupostos, corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Disposició final tercera. Entrada en vigor

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susanna
Segovia Sánchez, GP CatECP, portaveus. Carles Riera Albert, GP CUP-CC; Alejandro Fernández Álvarez, SP PPC, representants

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el millorament de les mesures de
seguretat als túnels de Vallvidrera
250-00811/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 41754 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 11.07.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 41754)

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

1. Fer conjuntament amb la societat concessionària dels túnels de Vallvidrera,
el seguiment de les mesures fins ara adoptades i estudiar la possible implantació
d’altres que, tot considerant l’evolució del trànsit garanteixi la seguretat viària dels
seus usuaris.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Estudiar la viabilitat tècnica de la millora de la seguretat en els túnels de la
xarxa viària depenent de la Generalitat de Catalunya.
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Proposta de resolució sobre el servei de bus interurbà de Calafell i el
Vendrell
250-00818/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 41753 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 11.07.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 41753)

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

1. Analitzar en el marc de les millores dels serveis de transport per carretera i en
funció de les disponibilitats pressupostàries existents, la possibilitat d’incrementar
les freqüències de bus existents entre l’hospital del Vendrell i Vilanova i la Geltrú per
oferir serveis de diumenges i festius.

Proposta de resolució sobre la pacificació de l’autovia C-31 a
Castelldefels
250-00826/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 41077; 41755 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 11.07.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 41077)

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

Nou punt. Rebaixar de manera immediata la velocitat del tram de la C-31 al seu
pas per Castelldefels a 80 km/h, donat que es tracta d’una via que travessa el municipi, amb habitatges a pocs metres a banda i banda, i que no disposa de pantalles
acústiques.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 41755)

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

1. Encarregar, conjuntament amb l’Ajuntament de Castelldefels i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, un projecte de pacificació i de transformació de la C-31 al
seu pas per Castelldefels, com a Via Estructurant Suburbana tal i com correspon al
seu caràcter vertebrador de diferents sistemes urbans supramunicipals, que discorre
per un entorn urbanitzat configurant-la com a via ràpida de caràcter urbà. També a
encarregar un estudi sobre possibles models econòmics de finançament del conjunt
o d’una part del cost d’assumir el projecte de transformació.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió al punt 2

2. Sol·licitar al Govern que impulsi aquest treball de futur de forma compartida amb l’Ajuntament de Castelldefels i els òrgans de representació al territori com
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la Federació d’Associacions de Veïns de Castelldefels, el Consell de Mobilitat de
l’AMB i la Taula de mobilitat de Castelldefels.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició d’un nou punt 3

3. Cercar el màxim consens territorial possible envers les solucions que siguin
compatibles amb la funcionalitat de la carretera C-31, tot comprovant la necessitat
d’aquesta via dins del sistema territorial i metropolità de comunicacions interurbanes.

Proposta de resolució sobre la situació de la platja del Rec del Molí,
a l’Escala
250-00835/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 43923 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 30.07.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 43923)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar treballant per millorar les aigües de bany de les platges i, en particular, a prendre totes
les mesures necessàries, dins de les seves competències, per tal de revertir la qualitat
de les aigües de la platja del Rec del Molí al municipi de L’Escala (Alt Empordà).
d’aquelles platges que tenen una qualificació d’insuficient.

Proposta de resolució sobre la desertificació
250-00851/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 44055 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 30.07.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 44055)

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

Continuar amb l’execució de les tasques d’inspecció, control i regularització en
el Registre d’aigües per part de l’ACA sobre els pous ens els àmbits territorials de la
seva competència, reforçant-les si s’escau, i aprovar el Pla especial d’actuació en
situació d’alerta i eventual sequera (PES), que, entre d’altres, ajudarà a garantir la
protecció dels abastaments.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació total del punt 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)
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impulsar l’elaboració de criteris tècnics que facilitin la coordinació dels treballs
edafològics 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 de
l’edafologia i disciplines relacionades.

Proposta de resolució sobre el projecte del Museu del Còmic de
Badalona
250-00911/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 43523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

Concepción Abellán Carretero, diputada, Susanna Segovia Sánchez, portaveu
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el projecte del Museu del Còmic de Badalona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent:
Exposició de motius

Fa 13 anys que està sobre la taula el projecte de Museu del Còmic a Badalona
a l’antiga fàbrica CACI. El 2006 Ferran Mascarell, llavors conseller de Cultura del
Govern, va encarregar a Ficomic (Federació d’Institucions Professionals del Còmic) un avantprojecte.
El 2009 la Generalitat tria com a seu del futur museu, entre tres candidatures
més, l’antiga i emblemàtica fàbrica Companyia Auxiliar del Comerç i la Indústria
(CACI), de 1899, situada a Badalona davant el mar, de 4.000 metres quadrats útils.
El conseller Joan Manuel Tresserras dóna un gran impuls al projecte al firmar un
acord amb Badalona i presentar el pla director del que llavors havia de ser el Museu
del Còmic i la il·lustració de Catalunya (MCIC). El pacte estipula que la Generalitat ha de destinar-hi vuit milions d’euros i l’Ajuntament de Badalona 3,4 milions
d’euros per rehabilitar l’edifici de la CACI, que ha d’allotjar el centre. El consistori
va complir la seva part en el projecte participen Ficomic i l’Associació Professional
d’Il·lustradors de Catalunya (APIC).
Ferran Mascarell, de nou conseller de Cultura, aquesta vegada amb el Govern
d’Artur Mas, anuncia el 2011 que el museu queda pendent d’estudi. Fa dos anys que
les obres estan congelades i Ficomic, l’APIC i l’Ajuntament de Badalona promouen
una reunió amb el Departament de Cultura per desbloquejar la situació. Proposen
crear una fórmula jurídica per al CACI, que podria ser una fundació.
A l’abril de 2015 el conseller Mascarell admet que no disposen dels 8 milions
d’euros que la Generalitat s’havia compromès a aportar el 2010. Però puntualitza
que el projecte segueix en marxa. El museu es diria Centre de les Arts del Còmic i
la Il·lustració a Badalona (CACI), sigles que coincideixen amb les de l’antiga fàbrica
de Badalona.
El mes de setembre del 2017, el llavors conseller de Cultura Lluís Puig i Josep Boya, director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, presenten el
nou pla de museus de la Generalitat fins al 2030. S’hi descarta crear un museu del
còmic. A falta d’un mes per a les eleccions municipals, el 2019, en l’últim ple de
l’Ajuntament de Badalona s’aprova una moció per recuperar el projecte del museu
del còmic a la CACI.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Reprendre les converses amb l’Ajuntament de Badalona per a que es concretin
les mesures que es van acordar mitjançant el conveni signat el 20 de gener de 2010.
2. Preveure en el nou exercici pressupostari els 8 milions d’euros compromesos
per conveni, tenint en compte que l’Ajuntament ha complert la part que li corresponia de consolidació de les estructures de l’edifici, adequació de façanes i cobertes
per valor de 3,4 milions d’euros.
3. Donar trasllat d’aquesta resolució als estaments culturals ciutadans i especiament als sectors més directament implicats com les associacions FICOMIC i APIC.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputat
GP CatECP

Proposta de resolució sobre la reobertura dels consultoris locals
tancats de Piera
250-00912/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 43591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado, Jorge
Soler González, diputado del Grupo Parlamentaria de Ciutadans, de acuerdo con lo
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la
Propuesta de resolución reapertura consultorios locales cerrados en el municipio de
Piera, para que sea sustanciada ante la Comisión de Salud, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El municipio de Piera, con sus 57,3 Km2 de extensión, es uno de los municipios
con mayor superficie de toda Cataluña. La población censada es de 15.362 habitantes y crece considerablemente en los periodos de vacaciones por el efecto segunda
residencia.
Dentro del término municipal hay diecinueve núcleos de población. Aproximadamente el 60% de la población está distribuida por los núcleos periféricos a Piera
Centro. El núcleo de población más lejano, Sant Jaume Sesoliveres, dista casi diez
kilómetros de Piera Centro.
Con la política de recortes aplicada por el Govern de la Generalitat se cerraron
en este municipio cuatro consultorios locales de los núcleos de población: El Bedorc, Can Canals de Masbover, Ca n’Aguilera y Sant Jaume Sesoliveres, quedando
en la actualidad un único Centro de Atención Primaria (CAP) ubicado en Piera Centro, al que han de desplazarse todos los vecinos del término municipal.
El acceso desde los diferentes núcleos de población a Piera Centro se ve dificultado porque el transporte público existente no se ajusta a las horas de visita del CAP
y no existen líneas directas, sino que los trayectos se hacen muy largos al tener que
parar en todos los núcleos. Tampoco existen caminos adecuadamente habilitados
para peatones, ni siquiera entre los núcleos más próximos, por lo que para acudir al
CAP se debe utilizar vehículo privado, con el agravante de que en los núcleos periféricos vive mucha gente mayor, con mayor necesidad de visitas médicas, y que no
disponen de vehículo propio.
A la dificultad para las visitas médicas hay que añadir que sólo hay oficinas de
farmacia en Piera Centro y en el núcleo de Can Bonastre. Anteriormente al cierre
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de los consultorios, el núcleo de Can Canals de Masbover también disponía de oficina de farmacia.
A pesar del tiempo transcurrido desde su cierre, no se ha dado otro uso a los locales de estos consultorios, y siguen estando totalmente disponibles para ser utilizados de nuevo como consultorio médico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
1. Reabrir los consultorios locales cerrados en el municipio de Piera, y seguir
ofreciendo el horario de visitas que tenían antes de su cierre.
2. Establecer un espacio de diálogo permanente entre el Departament de Salut
y el Ayuntamiento de Piera, para el análisis y mejora de las dotaciones de medios
materiales y de personal que sean necesarias para la adecuada atención sanitaria en
este municipio.
Palacio del Parlamento, 18 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martín Eusebio Barra López, Jorge Soler
González, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència per a
gent gran al barri de la Maternitat i Sant Ramon, del districte de les
Corts de Barcelona
250-00913/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 43597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jorge Feijóo Suñol, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la construcción de la residencia para mayores del barrio de la Maternidad y San Ramón, en el
distrito de Les Corts (Barcelona), para que sea sustanciada ante la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El distrito de Les Corts de Barcelona tiene una población de más de 82.000 habitantes, y tan solo tiene una residencia para mayores con 85 plazas públicas. Es evidente el gran déficit de plazas públicas en este tipo de residencias y centros de día en
el distrito, teniendo además en cuenta que tiene una población un 6% más anciana
a la media de Barcelona.
Hace más de 20 años que existe la reivindicación, derivada de las promesas incumplidas por diferentes gobiernos autonómicos, y que se ha convertido ya en histórica, de la construcción de una residencia y centro de día para mayores en la calle
Benavente, del barrio de La Maternidad y San Ramón, en este distrito de Barcelona.
El solar, propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, ya se cedió a la Generalitat,
y el 9 de noviembre de 2010 se aprobó, mediante un acuerdo de gobierno, destinar
35.638.561 euros para la construcción y el mantenimiento durante 25 años de una
residencia y centro de día para personas mayores en la mencionada localización del
distrito.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Fascicle segon
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Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
1. Garantizar la coordinación y colaboración entre los diferentes departamentos de la Generalitat de Cataluña implicados en el proyecto de construcción de la
residencia y centro de día de la calle Benavente del barrio de la Maternidad y San
Ramón, en el distrito de Les Corts (Barcelona), con el objetivo de tener redactado
el anteproyecto, el proyecto básico y ejecutivo y el estudio de seguridad y salud, así
como cualquier otro que resultara necesario, durante el primer trimestre de 2020.
2. Garantizar la puesta en funcionamiento de dicha residencia y centro de día,
con todos sus equipamientos, durante el año 2020.
Palacio del Parlamento, 18 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jorge Feijóo Suñol, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’habitatge amb perspectiva juvenil
250-00914/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 43863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

Bernat Solé i Barril, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Republicà, Rut Ribas i Martí, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de
resolució sobre l’habitatge amb perspectiva juvenil, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Polítiques de Joventut, amb el text següent:
Exposició de motius

Les polítiques d’habitatge han de tenir com a objectiu principal i prioritari, garantir l’accés a un habitatge digne. Però, actualment, el context precari que acompanya els joves no garanteix una emancipació en tots els seus sentits.
A conseqüència de l’explotació immobiliària i l’especulació que en la darrera dècada s’ha produït en el dret de l’habitatge, els joves no accedeixen als recursos per
poder construir el seu futur i sortir de la llar familiar i parental.
Aquesta realitat està estretament lligada al fet que les actuals polítiques d’ocupació, no consoliden una estructura en el nostre mercat labora. Manquen oportunitats
i, alhora, han de combatre les especulacions que aboquen a les classes treballadores
a la precarietat.
La inestabilitat laboral, sotmesa a la sobrequalificació, a la temporalitat i a l’atur
entre d’altres, no permet als joves poder fer front al cost de l’habitatge.
Més del 50% dels joves viu a la seva llar d’origen. A l’Estat Espanyol, la mitjana
d’edat que el jove inicia el seu procés d’emancipació de la llar parental és als 29,5
anys. 3,5 anys més que la mitjana de la Unió Europea i 11 anys més que la mitjana en la qual s’emancipa un jove a Suècia, segons les dades d’Eurostat per al 2018.
Si ens centrem en el model de l’habitatge de compra-lloguer. Contemplem com,
el jove que pot assumir el cost de l’habitatge, ha de dedicar-hi el 70% dels seus ingressos.
Si observem el cost de l’habitatge a la ciutat de Barcelona, la mitjana és de 4.344€
per metre quadrat. No obstant això, el salari mitjà d’un jove menor de 25 anys a
Catalunya és d’11.183,93 €, una dada substancialment diferent segons el gènere:
12.939,20 € per als homes i 9.438,05 € per a les dones. Amb dades de 2013, un jove
hauria d’estar 22,5 anys tot el seu salari per a tal de compra un habitatge 100 metres
quadrats. I el cost del lloguer per metre quadrat és del 17,67 €.
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Així doncs, un jove ha de dedicar durant 38,84 anys, la totalitat del seu salari per
adquirir un habitatge a la ciutat de Barcelona.
Més exemples de ciutats, és la realitat de Manresa que el cost del lloguer és
de 7,27 € el metre quadrat a Igualada és de 6,10 €, a Lleida 6,52 €, a Girona 9,64 € i
a l’Hospitalet de Llobregat és de 14,30 €.
No podem obviar quina és la realitat del món rural, un envelliment progressiu de
la població a conseqüència de l’èxode dels joves cap a les zones urbanes. Que tot i
tenir oportunitats d’habitatge al món rural, es viu una situació vinculada a la manca d’oferta laboral. És per aquest motiu que no hi ha una opció global de formar el
projecte de vida a les comarques i municipis del món rural.
Cal també, tenir en compte i promociona les alternatives de tinença d’habitatge.
És necessari que aquestes siguin assequible per a joves i així obrir-se a nous models.
D’aquesta manera es permet generar oferta de forma ràpida més enllà de l’habitatge
de protecció clàssic i generat només a base de desenvolupament urbanístics. Com
per exemple, facilitant l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, basat sobretot en recuperació d’edificis en desús, o establint fórmules de cohabitatge intergeneracional
amb espais i serveis comuns.
Tot plegat, cal comptar amb la col·laboració i la participació dels ens municipals.
Que amb aquest objectiu poden facilitar espais d’equipaments com a habitatge de
caràcter dotacional per a necessitats temporals d’emancipació, sigui de promoció
pública o per cessió directa a promotors socials, tal com preveu la Llei d’Habitatge
per a la construcció d’habitatges destinats a polítiques socials.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Reforçar i millorar la coordinació entre l’Agència catalana d’habitatge, el Departament de Joventut de la Generalitat i les Oficines Joves d’arreu del territori.
2. Incorporar la perspectiva juvenil a les ajudes de lloguer d’habitatge existents
i augmentar-les.
3. Crear programes de suport i promoció de noves formes de tinença d’habitatge com són les cooperatives de sessió d’ús, la copropietat, la masoveria urbana i el
cohabitatge intergeneracional. I programes de recuperació comunitària d’edificis en
desús.
4. Desenvolupar noves promocions d’habitatge social especialment destinades a
l’emancipació juvenil.
Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Bernat Solé i Barril, portaveu adjunt; Rut Ribas i Martí, diputada, GP ERC

Proposta de resolució sobre el diagnòstic de la
limfangioleiomiomatosi
250-00915/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 43939 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre
el diagnòstic de la linfangioleiomiomatosis (LAM), per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
3.10.25. Propostes de resolució
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Exposició de motius

La linfangioleiomiomatosis (LAM) és una malaltia pulmonar poc freqüent i de
causa desconeguda, que afecta a les dones, en general, en edat fèrtil i que es caracteritza per un creixement anòmal de cèl·lules llises atípiques (cèl·lules LAM) a nivell pulmonar, que eliminen progressivament el teixit pulmonar, el qual va perdent
la seva funció. El diagnòstic de LAM es retarda amb freqüència, ja que en alguns
casos, es diagnostica inicialment de forma equivocada com l’asma, emfisema o malaltia pulmonar obstructiva crònica.
La LAM és una de les anomenades malalties rares, poc freqüent o minoritària.
Segons els registres clínics, la LAM té una prevalença d’una de cada 100.000 dones. A Espanya existeixen al voltant de 250 dones diagnosticades, moltes d’elles no
compten amb una valoració encertada de la malaltia.
La malaltia, fins fa pocs anys no tenia tractament conegut o l’única solució era
el transplantament de pulmó. Però des de 2008, els avenços en la investigació en
LAM han permès que es pugui considerar la LAM, en la majoria dels casos, com
una malaltia crònica. És per això que s’ha passat d’una esperança de vida de pocs
anys a poder treballar per a millorar la qualitat de vida d’aquestes dones. Això ha
estat possible gràcies al tractament amb Sirolimus o fàrmacs similars, coneguts com
inhibidors de la mTOR.
Sirolimus és un agent immunosupressor aprovat a Europa des del 2001 per a la
profilaxis del rebuig d’òrgans en pacients adults amb transplantament de ronyó amb
un risc immunològic baix o moderat. El mes de juny de 2018 el Comitè de Productes Mèdics per a l’Ús Humà de l’Agència Europea de Medicaments va adoptar una
opinió positiva on recomana Sirolimus per al tarctament de pacients amb linfangioleiomiomatosis esporàdica (S-LAM). A Espanya encara s’està pendent que l’Agència
Espanyola del Medicament doni la seva autorització.
El desconeixement de la LAM per part dels avaluadors dificulta l’accés a ajudes i fa difícil rebre una correcta qualificació en temps i forma dels diferents graus
de discapacitat. A més, les pacients de LAM tenen una dificultat per trobar feina.
Les continues visites mèdiques i el seu estat de cansament permanent per dificultat
respiratòria, fan difícil l’accés a una feina estable. Per altra banda, les pacients que
han hagut de deixar de treballar en una edat primerenca, compten amb pocs anys
de cotització. Això fa que les pensions per invalidesa no arribin a la pensió mínima.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Elaborar un pla director específic pel diagnòstic de la linfangioleiomiomatosis
(LAM) adreçat als metges de família.
2. Crear circuits de diagnòstic ràpid per la linfangioleiomiomatosis (LAM) per
reduir el temps transcorregut entre la sospita de la malaltia i la confirmació diagnòstica i l’inici del tractament.
3. Acreditar com a centre de referència de LAM i com a centre de servei i unitat
de referència (CSUR) a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, destinant una
dotació pressupostària específica per poder portar a terme els seus objectius.
4. Garantir que el diagnòstic d’un hospital de referència de LAM acreditat sigui
vàlid per a determinar els graus de discapacitat i dependència, evitant altres avaluacions mèdiques.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSCUnits
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Proposta de resolució sobre el millorament de la comprensibilitat
dels informes mèdics
250-00916/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 43940 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

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

Un estudi ha demostrat recentment que petits canvis lingüístics en els informes
mèdics milloren molt el nivell de comprensió d’aquests per part dels pacients. L’estudi elaborat per un grup d’investigadors catalans de diferents universitats evidencia
que en moltes ocasions el llenguatge mèdic és inintel·ligible per als pacients i per als
seus familiars i impedeixen la seva correcta assimilació.
Segons els investigadors de l’estudi l’informe mèdic és un element central ja que
conté el diagnòstic de la malaltia i el tractament prescrit pel metge. Diferents estudis
mostren que la falta de comprensió de l’informe mèdic augmenta el temps de tractament, provoca una mala adherència a aquest tractament i incrementa les barreres
d’accés a l’atenció sanitària.
A l’hora de tractar malalties minoritàries pediàtriques la dificultat de comprensió dels informes mèdics és major. El mes de setembre del 2018 investigadors de la
UOC i la UPF van presentar una aplicació web que ajuda a les famílies amb infants
amb malalties rares a facilitar les dificultats de comprensió de la informació i documentació que elaboren els professionals de la salut i que va adreçada a les famílies
dels pacients.
És per aquests motius que es fa necessari apropar la informació medico-sanitària als pacients i a les seves famílies. És important millorar la comunicació entre els
professionals de la salut, els pacients i les seves famílies.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar un protocol adreçat als
professionals de la salut per garantir una alfabetització més inclusiva a nivell sanitari que permeti una millor comprensió dels informes mèdics per part dels pacients
i les seves famílies.
Palau del Parlament, 19 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSCUnits
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Proposta de resolució sobre el desdoblament del CAP Sant Pere, de
Reus
250-00917/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 43972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Carles
Castillo Rosique, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el desdoblament del CAP Sant Pere de Reus, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

L’any 2010 l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus es va traslladar a un nou
emplaçament de l’àrea del Tecnoparc. Aquest canvi d’ubicació, amb el referent que
cada centre d’atenció primària hauria de cobrir com a màxim una població d’uns
20.000 habitants, havia de servir per fer una reorganització del mapa sanitari de la
ciutat per descongestionar dos dels CAPs amb més pressió assistencial de Reus, el
CAP Sant Pere i el CAP Llibertat.
Aquest mateix any es va fer la construcció del CAPI d’Horts de Miró que va ajudar a disminuir la pressió assistencial del CAP Llibertat i també es va projectar la
construcció d’un nou CAP (Reus VI) a la zona nord de la ciutat.
El trasllat de l’Hospital Sant Joan al Tecnoparc va provocar un augment en la
pressió assistencial del CAP Sant Pere, un centre que ja estava altament ocupat. Per
poder disminuir aquesta pressió i facilitar als veïns del barri del Carme i de la zona
de centre un accés més ràpid i còmode al centre d’atenció primària, l’any 2013 es va
anunciar el projecte de desdoblament del CAP Sant Pere a l’edifici de l’antic Hospital Sant Joan.
L’any 2014 el projecte de desdoblament del CAP Sant Pere es va posposar sense
data ni amb un calendari fixat per motius pressupostaris.
Actualment, 6 anys després que s’anunciés el projecte de desdoblament, el CAP
Sant Pere no ha patit cap moviment. El retard en posar en marxa aquest nou equipament està provocant una mala qualitat assistencial dels ciutadans i uns efectes negatius en la dinamització de la zona de l’antic hospital.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a destinar els recursos econòmics necessaris per portar a terme la remodelació de l’edifici de l’antic
Hospital Universitari Sant Joan de Reus per garantir el desdoblament del CAP Sant
Pere i així millorar la seva qualitat assistencial.
Palau del Parlament, 19 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Carles Castillo Rosique, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució de convocatòria de reunió de l’Observatori de
Dret Privat de Catalunya
250-00918/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 43973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de
petició de convocatòria de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent:
Exposició de motius

En data 4 d’octubre de 2018 la Consellera de Justícia va dirigir una carta al nostre Grup Parlamentari perquè designés a un vocal per l’Observatori de Dret Privat
de Catalunya, segons allò establert a l’article 17, apartat d) del Decret 395/2011, de
27 de setembre, de la Comissió de Codificació de Catalunya i de l’Observatori de
Dret Privat de Catalunya.
En resposta a aquesta petició, el President del nostre Grup Parlamentari va comunicar, en data 8 de novembre de 2018, la nostra proposta de vocal per formar part
de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya.
En data 21 de març 2019 es va publicar al Butlletí Oficial de la Generalitat de
Catalunya la Resolució JUS/663/2019, de 18 de març, de nomenament dels vocals
de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya de la Comissió de Codificació de Catalunya.
No obstant, i malgrat la carta de petició de la Consellera de Justícia sol·licitava
que aquest nomenament per part del nostre Grup Parlamentari es realitzés al més
aviat possible per tal que l’Observatori pogués reprendre les seves activitats, fins ara
encara no s’ha convocat als seus membres a una primera reunió segons els termes
establerts a l’article 19.1 del Decret 395/2011.
La pròpia naturalesa d’aquest òrgan, com a òrgan d’assessorament i seguiment de
les activitats de la Comissió de Codificació de Catalunya així com de participació i
de relació amb la Generalitat de les institucions vinculades al dret privat de Catalunya, fan palès i evidencien la urgent necessitat de que l’Observatori pugui reunir-se
al més aviat possible perquè, tal i com la Consellera recordava a la seva carta, pugui reprendre les seves activitats davant dels reptes que actualment existeixen en
aquesta matèria i serveixi per fomentar i impulsar les funcions que l’Observatori té
encomanades.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a convocar l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, en un termini màxim de 3 mesos,
per tal que mantingui la seva primera reunió als efectes d’iniciar les seves funcions
segons allò establert a l’article 16 del Decret 395/2011, de 27 de setembre, de la Comissió de Codificació de Catalunya i de l’Observatori de Dret Privat.
Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSCUnits
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Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera del
sistema sanitari
250-00919/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 43997 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució
sobre la reducció de les llistes d’espera del sistema sanitari català, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

El darrer any les llistes d’espera en la sanitat han crescut en 91.431 pacients. Malgrat les declaracions del Govern sobre el seu compromís a portar a terme mesures
per a la reducció de les llistes d’espera, les dades demostren el contrari. El mes de
juliol de 2019 hi havia 481.290 pacients pendents de visita d’un especialista, 46.500
més que el mes de juliol de 2018, els pacients pendents d’una prova diagnòstica ascendeixen 32.648 respecte el juliol de 2019, arribant als 155.897 pacients, i n’hi ha
175.480 persones pendents d’una intervenció quirúrgica. En total, actualment hi ha
812.667 pacients en alguna de les llistes d’espera en el sistema sanitari català.
Aquestes dades posen de relleu que les llistes d’espera s’han disparat de manera molt significativa des de que es van deixar d’incrementar recursos específics per
reduir-les.
El mes d’octubre del 2018 el Govern es va comprometre a elaborar un decret
d’accessibilitat, del qual encara no coneixem el contingut. El Govern fins a dia
d’avui només ha anunciat incorporar alguns procediments en el temps garantit, quan
en realitat un veritable decret d’accessibilitat hauria de contemplar que tot els temps
siguin garantits, tal i com ja s’ha aprovat de manera reiterada en aquest Parlament.
És necessari que el Govern porti a termes mesures a curt, mig i llarg termini que
aconsegueixin reduir les llistes d’espera, les quals generen i agreugen més els problemes de salut de les persones, generen baixes no desitjades, problemes econòmics
i acaben generant més reconsultes de l’atenció primària i als serveis d’urgències.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Fer un estudi sobre l’impacte de les llistes d’espera en el sistema sanitari català, per determinar el nombre de reconsultes que es generen a l’atenció primària, així
com als serveis d’urgències.
2. Incorporar, en el tractament de les dades sobre l’impacte de les llistes d’espera
en el sistema sanitari català, l’edat i el gènere.
3. Elaborar un pla de xoc, amb els recursos pressupostaris necessaris, que permeti una reducció dràstica del nombre de pacients que estan en llista d’espera dins
del sistema sanitari català.
4. Donar compliment als acords de la Resolució 226/XII del Parlament de Catalunya, sobre la reducció de les llistes d’espera del sistema sanitari públic que estableix l’aprovació d’un decret d’accessibilitat al sistema de salut.
Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSCUnits

3.10.25. Propostes de resolució

52

BOPC 400
1 d’agost de 2019

Proposta de resolució sobre l’equiparació dels nivells retributius dels
professionals de l’atenció primària amb els dels serveis hospitalaris
250-00920/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 43998 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’equiparació dels nivells retributius dels i les professionals de l’atenció primària
amb els dels serveis hospitalaris, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

Els i les professionals de la salut fa temps que venen denunciant la situació de
precarietat en què es troben. A finals de novembre de 2018 el Govern va signar amb
els professionals de primària uns acords per donar sortida de vaga. Aquest acord
havia de permetre disminuir la sobrecàrrega assistencial a les consultes d’atenció
primària i millorar les condicions laborals dels facultatius. A dia d’avui, Metges de
Catalunya denuncien l’incompliment d’aquests acords a bona part del territori.
Actualment, menys d’un 50% del 292 metges interns residents (MIR) de medicina familiar i comunitària que han acabat l’any 2019 la seva formació en centres de
l’ICS es quedaran a treballar a la xarxa d’atenció primària pública. Aquesta decisió
dels professionals està motivada per la pèssima oferta laboral que existeix, amb contractes precaris, que no garanteixen cap perspectiva de futur, i també per les sobrecàrregues de treball que es generen en l’atenció primària.
A això, hem d’afegir que, segons l’informe de remuneració econòmica i satisfacció professional que ha elaborat la plataforma Medscape la bretxa salarial entre els
metges d’atenció primària i els metges d’hospitalària se ha triplicat en els darrers
tres anys, arribant a cobrar un 14% menys els professionals de la primària en relació
als professionals de l’hospitalària.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Fer un pla, amb el calendari i les dotacions pressupostàries necessàries, per
equiparar els nivells retributius dels i les professionals dels serveis hospitalaris i de
l’atenció primària.
2. Donar compliment als acords signats amb l’ICS, sobretot en relació a l’abordatge de les sobrecàrregues de treball a l’atenció primària.
3. Convocar el nombre de places necessàries per cobrir les necessitats, d’acord
amb els resultats del Fòrum de les Professions, deixant d’oferir contractes a precari
per a generar una veritable carrera professional.
4. Dotar dels incentius necessaris per cobrir les places de medicina familiar i
comunitària i les d’especialistes en Atenció Primària, en zones del territori on es
generen més iniquitats per manca de professionals.
5. Elaborar un pla de conciliació en els serveis de l’Institut Català de la Salut.
Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSCUnits
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Proposta de resolució sobre l’aplicació de la legislació
de transparència en el món local
250-00921/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 44025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la proposta
de resolució següent sobre aplicació de la legislació de transparència i bon govern
en el món local, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals.
Exposició de motius

El proppassat 24 d’octubre de 2018, la Comissió Tècnica Interdepartamental de
Transparència i Accés a la Informació Pública va informar sobre els avenços que,
en els àmbits tècnic i legal, s’estaven duent a terme en el projecte de reglament de
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
Un dels aspectes informats per la Comissió Tècnica és la manca de criteris executius reglamentaris que marquin l’espai i exigències comunes en el desenvolupament de la legislació en matèria de transparència. Una necessitat que ja es va posar
de manifest per part del nostre grup parlamentari en el moment mateix d’aprovació
de la llei i que s’ha constatat en el moment de l’aplicació efectiva de la mateixa durant tot aquest temps.
En aquest sentit, és important posar de relleu les paraules de la directora del
Grup de Recerca del Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural durant la seva compareixença davant aquesta mateixa Comissió el passat dia 5 de
juny d’enguany. La senyora Moreno, mitjançant un estudi metodològic i profund, va
deixar reflectit la desigual implantació administrativa i territorial el que sens dubte
requereix de l’aprovació i aplicació d’un reglament que desenvolupi les previsions
contingudes en a la Llei 19/2014.
Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar amb urgència el reglament de desplegament de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, que contingui al seu articulat, almenys, els següents extrems:
a) En l’àmbit municipal, accés de la ciutadania, a través del portal web dels ajuntament, a la convocatòria i l’acta la junta de govern local i del ple, així com un resum
de les decisions aprovades en aquests òrgans.
b) En l’àmbit de tota l’administració pública, amb caràcter general, informació
completa de la publicitat institucional contractada per cada ens (import, mitjà, termini de contractació, etc.).
c) En l’àmbit de tota l’administració pública, informes semestrals sobre les subvencions atorgades al tots mitjans de comunicació públics i privats, així com els criteris justificatius de la subvenció atorgada.
Palau del Parlament, 26 de juliol de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, diputada, SP PPC
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Proposta de resolució sobre l’establiment d’un protocol per a la
ratificació de denúncies telefòniques o telemàtiques davant dels
Mossos d’Esquadra en el cas de víctimes hospitalitzades
250-00922/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 44026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el
text següent:
Exposició de motius

Cuando un ciudadano es víctima de la comisión de un delito tiene la posibilidad
de acudir a las comisarías de los Mossos d’Esquadra, 365 días al año, las 24 horas
del día, así como a través de los Servicios habilitados de denuncia telefónica y electrónica. La presentación, pero, de denuncia por éstas dos últimas vías requiere de
ratificación presencial de la denuncia interpuesta.
Estos requerimientos no suponen grandes incomodidades para la víctima, a excepción de algunos casos donde la fuerza mayor impide cumplimentar el trámite de
ratificación ante una comisaria. Eso sucede cuando la víctima del delito denunciado
se encuentra hospitalizado de forma permanente (caso de accidentados, ingresos en
unidades especiales, tratamientos paliativos, etc.).
El hecho que las personas que han sido víctimas de un no pueda realizar el trámite ratificación por encontrarse en uno de los impedimentos señalados anteriormente, representa dejar desprotegidos a dichas víctimas, teniendo en cuenta que, la
ratificación de una denuncia es requisito necesario para iniciar las acciones oportunas para averiguar el autor del delito, así como tomar medidas de protección y reparar el daño causado a la víctima.
En cambio, hay otras situaciones en las que a pesar del impedimento físico de
la víctima los agentes de policía se desplazan para tomar declaración a la víctima.
Este es el caso de la elaboración de atestado cuando alguna de las partes se encuentra hospitalizada.
De este modo, es necesario que la ratificación de una denuncia interpuesta telefónicamente o telemáticamente debe protocolizarse para el caso de personas que,
estando enfermas, se hallen ingresadas en unidades especiales o bajo tratamiento
paliativo.
Se trataría de extender la atención personalizada a la víctima que los OAC (Oficinas de Atención a la Ciudadanía) ya prestan, a través de los Grupos de Atención
a las víctimas de violencia machista y otras más vulnerables, a este colectivo de
personas que se encuentran en una situación vital y personal de máxima fragilidad.
Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a protocolizar el trámite de ratificación de una denuncia interpuesta telefónicamente o telemáticamente ante los Mossos d’Esquadra, de tal manera que aquellas personas que, estando
enfermas, se hallen ingresadas en unidades especiales o bajo tratamiento paliativo
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puedan hacerlo sin necesidad desplazarse del hospital en el que se encuentran hospitalizadas.
Palau del Parlament, 26 de juliol de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, diputada, SP PPC

Proposta de resolució sobre la creació d’un observatori del treball
digne
250-00923/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 44043 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució creació d’un Observatori Català del treball digne, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent:
Exposició de motius

L’ocupació es recupera en el món a costa del deteriorament de la qualitat del treball. Espanya, és una dels països rics que encapçalen les estadístiques de temporalitat.
La prevalença de contractes temporals de curta durada ha exacerbat la sensació
d’inseguretat dels treballadors, ha augmentat la volatilitat dels ingressos i la frustració de les carreres professionals. Com més baix és la durada del contracte, la taxa
de pobresa augmenta, així ho ha demostrat l’informe publicat per l’OIT, de «Perspectives Socials i de l’Ocupació en el Món: Tendències 2019», evidenciant el rècord
del territori espanyol en comparació amb el resta d’Europa.
L’informe destaca que «no és sorprenent que els països on la durada mitjana dels
contractes és relativament curta siguin més proclius a registrar percentatges alts
d’ocupació temporal involuntari».
El territori espanyol, un cop més, encapçala aspectes negatius del mercat laboral
europeu.
D’altra banda, els últims informes de la Cambra de Comerç de Barcelona demostraven que l’economia catalana ha crescut més en el PIB que la mitjana de la Unió
Econòmica i Monetària però que ha redistribuït menys la riquesa, atès que això no
s’ha traduït en millores del benestar de les persones.
La precarització laboral i l’aflorament de la figura del treballador pobre ha estat
denunciada per diversos organismes com l’OCDE o AIREF.
A Catalunya ja hi ha prop de 400.000 empleats que pateixen risc de pobresa, i
lluny de estancar-se, aquesta xifra no para de créixer. Des de 2013 fins a la data la
xifra ha pujat més d’un 17%, fent que actualment un de cada deu treballadors, a Catalunya, sigui pobre.
En els últims anys:
– El 76,5% dels i les treballadores catalanes a temps parcial van guanyar menys
de 1.000 €.
– Un 50,9% dels assalariats / des amb contracte temporal va tenir un salari inferior a 1.299 €.
– El 71,2% dels menors de 25 anys té un salari brut mitjà inferior a 1.229,3 €.
– La bretxa salarial de gènere es manté prop del 25%.
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– Els accidents laborals continuen en augment a Catalunya, i els motius en la
seva majoria han estat per situacions de precarietat i la falta de prevenció.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
– Creació d’un Observatori Català del treball digne, compost per especialistes i
agents socials que faci seguiment al mercat laboral per detectar les bosses de precarietat i l’economia submergida a Catalunya.
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,
GP CatECP

Proposta de resolució sobre la creació d’un consultori mèdic a
l’Albiol
250-00924/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 44044 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Yolanda López Fernández, diputada del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de creació d’un consultori mèdic al municipi de l’Albiol, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

Actualment el municipi de l’Albiol compta amb 479 habitants censats, amb un
alt índex de persones que entren dins dels paràmetres de la 3a Edat, en concret un
15,65% de la població.
Per la seva ubicació peculiar, entrada al Parc Natural de les Montanyes de Prades, el pas i la freqüència dels autobusos de línia és pràcticament inexistent.
Sense una altra connexió que no sigui el cotxe, els veïns i veïnes del municipi
que necessitin acudir al metge han de realitzar un trajecte de 6,5 km per arribar a la
consulta del CAP de la Selva del Camp. Un CAP que contínuament es troba saturat,
fet pel qual fan derivacions a l’Hospital de Reus que, també, acaba saturat.
Amb la qual cosa, l’únic que s’aconsegueix és deslocalitzar el problema, però
tenint el mateix resultat per al pacient, hores d’espera i desplaçaments innecessaris.
És per aquest motiu, que els veïns i veïnes reclamen la possibilitat que un metge
pugui venir a passar consulta al municipi, situant aquesta consulta en el grup de població de l’Albiol amb més habitants, és a dir, Masies Catalanes.
Una cosa que portaria grans beneficis per al territori i per als veïns i veïnes, com:
– Evitar el desplaçament de més de 6,5 km que normalment sol fer-se amb transport privat (cotxe).
– Ampliar la independència i l’autonomia de la gent gran del territori.
– Disminució dels temps d’espera i de la saturació d’altres centres com el del
CAP de la Selva del Camp o l’Hospital de Reus.
– Disminució d’una de les variables que agreugen la despoblació del municipi.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:

3.10.25. Propostes de resolució

57

BOPC 400
1 d’agost de 2019

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
– La creació d’un consultori mèdic en el municipi de l’Albiol on s’hi pugui passar
consulta amb una periodicitat de 2 a 3 dies a la setmana evitant el desplaçament dels
veïns i veïnes i la saturació d’altres centres.
– Realitzar les accions pertinents en diàleg amb l’ajuntament de L’Albiol per poder adequar un espai adient per poder establir el consultori mèdic municipal.
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Yolanda López Fernández, diputada,
GP CatECP

Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i
grups de treball
3.10.85.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre
la violència institucional durant la celebració del referèndum de l’U
d’Octubre
252-00019/12
PRESENTACIÓ: SP CUP-CC, GP JXCAT, GP ERC, GP CATECP
Reg. 43552 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 67.3 del Reglament
del Parlament, sol·liciten la creació d’una comissió d’investigació amb relació a l’1
d’octubre, amb el detall següent:
Exposició de motius

L’1 d’octubre de 2017 es celebrar un referèndum d’autodeterminació al Principat
de Catalunya a la vegada que es patia l’acció de violència institucional d’abast col·
lectiu més important dels darrers 40 anys al nostre país.
Els responsables dels cossos de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, sense
cap mena de justificació, van decidir desplegar una estratègia de càstig col·lectiu cap
a la població que es trobava reunida en els punts de votació, infligint‐los tota mena
de comportaments violents amb la voluntat específica de generar‐los patiments físics
i mentals i d’humiliar als directament afectats com a totes aquelles altres persones
partícips en les mobilitzacions de defensa del dret de vot.
La violència física i psíquica desplegada, que va ser continuada i durant tota la
jornada electoral, no era ni tan sols instrumental a un pla ordenat de tancament progressiu de col·legis electorals, que d’altra banda no es va aconseguir, sinó que cercava el càstig col·lectiu mitjançant la transmissió d’un sentiment de pànic i de xoc
emocional cap a la ciutadania compromesa amb la defensa del dret de vot en el referèndum. Al mateix temps que tot fa indicar que la voluntat de generar escenaris de
violència policial que justifiquessin, amb posterioritat, unes acusacions delictives.
L’actuació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional va ser desproporcionada, brutal i injustificada, i va posar en risc i afectar directament la integritat física i també
psíquica de les persones pacíficament congregades, que en cap cas tenien el dret de
reunió suspès.
De les imatges i testimonis que mitjans de comunicació i informes internacionals han recollit, es desprèn clarament que, en moltes ocasions, els agents actuants
van escollir durant la intervenció a diferents col·legis electorals, com a víctimes de
la seva violència física i psíquica, i com a destinatàries del càstig que volien infli3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
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gir, les dones presents en els col·legis electorals, i que durant l’actuació van portar
a terme conductes abusadores, realitzant a aquestes tocaments de caràcter sexual,
per agreujar el seu patiment i el dels seus familiars que es trobaven al lloc dels fets.
Una expressió més del patriarcat, en aquest supòsit en l’actual violenta institucional.
Segons el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 1066 persones
van ser ferides per la violència policial als col·legis el dia 1 d’octubre de 2017 d’acord
amb la informació remesa pels seus professionals mèdics i sanitaris.
Més enllà de les lesions físiques, la violència institucional ha provocat danys psíquics dels quals encara no tenim una anàlisi amb profunditat. També podem parlar
d’un escarni de caràcter col·lectiu que expressa tot tipus de vulneracions de drets
fonamentals. En bona mesura són els propis danys físics i psíquics i els efectes que
provoquen el mateixos que encara no podem parlar d’un mapa complert de tota la
resposta repressiva d’aquella jornada.
Juntament amb els efectes dels danys ha estat la pròpia inacció o oposició de a
qui li correspon perseguir el delicte, Ministeri Fiscal, i l’actuació de bona part de
la judicatura espanyola, que no permeten donar respostes globals sobre allò que va
esdevenir l’1 d’octubre de 2017.
Podem fins i tot veure com a la macrocausa que es segueix davant el Tribunal
Suprem s’ha volgut minimitzar, realment negar, l’existència de violència institucional d’abast col·lectiu. Ja no es tracta únicament de no perseguir el delicte o no donar
resposta legal al dany patit sinó el negar la mateixa existència de la violència comesa
per Guàrdia Civil i Policia Nacional.
És davant d’aquest context que es fa necessari el coneixement dels fets objectius
però també un exercici, per part de la màxima institució del país, d’investigació sobre allò que l’aparell judicial espanyol no dóna resposta i fins i tot nega.
Es fa necessari el coneixement i documentació dels actes de violència institucional i la determinació dels seus responsables. De la mateixa manera l’estudi de fórmules de reparació respecte a les víctimes.
Totes les persones mereixen el reconeixement si han estat víctimes, així com
poder conèixer els responsables de la violència que han patit i buscar fórmules de
reparació. Tot els pobles mereixen que no s’esborri la seva Història, fins i tot quan la
mateixa és expressió de la violència, perquè mai més torni a succeir.
Per aquests motius, els grups i subgrup sota signants presentem la següent
Proposta de resolució

Primer. Crear una comissió d’investigació sobre la violència institucional en el
context de celebració del referèndum de l’1 d’Octubre.
Segon. La comissió d’investigació té com a objecte i abast l’anàlisi i investigació
de totes les expressions de violència institucional que es van donar l’1 d’octubre de
2017 en el context de desenvolupament del referèndum d’autodeterminació.
Tercer. Els continguts bàsics de la comissió d’investigació són:
Descripció i documentació dels exercicis de violència institucional que es van
donar en el context de desenvolupament del referèndum d’autodeterminació de l’1
d’Octubre.
Anàlisi sobre la preparació, coordinació, participació, perpetració i implicacions
en fets violents en el context de desenvolupament del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’Octubre.
Determinar les persones físiques, els responsables polítics i administratius de la
violència institucional exercida i analitzar les responsabilitats en que hagin pogut
incórrer.
Estudiar les diverses formes de repressió derivades de la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i, si s’escau, traslladar al Govern les conclusions de la Comissió
per tal que les pugui incorporar a la Cartografia de la repressió.
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Anàlisi sobre els danys i les seves conseqüències derivats de la violència institucional desenvolupada l’1 d’octubre.
Estudi de formes de reparació davant els danys patits per violència institucional
l’1 d’octubre.
Anàlisi dels drets civils i polítics que es van vulnerar per l’exercici de la violència institucional l’1 d’octubre.
Quart. La Comissió d’investigació podrà incorporar en els termes de l’article
67.2 del Reglament del Parlament especialistes en un nombre no superior al de diputats i diputades membres de la mateixa.
Cinquè. El procediment de substanciar les compareixences es farà per part de la
comissió en l’exercici de les seves funcions.
Un cop formalitzada la constitució de la comissió, d’acord amb el que estableix
l’article 67.4 del Reglament del Parlament, la comissió, en base al contingut bàsic
del pla de treball fet pels proponents, ha d’elaborar i aprovar un pla de treball que
determini i concreti els diversos aspectes de la investigació.
Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
Carles Riera Albert, SP CUP-CC, representant. Albert Batet i Canadell, GP JxCat;
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP, portaveus
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10.

Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
412-00002/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 43996 / Coneixement: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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 següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de Peticions
Alta: Manuel Losada Seivane
Baixa: Francisco Javier Domínguez Serrano
Palau del Parlament, 26 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 299/XII, sobre el millorament
de la cobertura de telefonia mòbil a l’Alt Pirineu i Aran
290-00271/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 43911 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 299/XII, sobre el
millorament de la cobertura de telefonia mòbil a l’Alt Pirineu i Aran (tram. 29000271/12), us informo del següent:
El Govern de la Generalitat té com un dels seus objectius principals assolir un
grau de cobertura òptim en zones de difícil accessibilitat i orografia, com és el cas
del territori de l’Alt Pirineu i l’Aran, per a poder oferir als seus habitants una connectivitat de bona qualitat.
En aquest sentit s’han desenvolupat en aquest territori determinades actuacions
adreçades a millorar la situació actual de cobertura de telefonia mòbil a l’Alt Pirineu
i l’Aran:
Any 2018
Seguiment i reunions adreçades a compartir objectius amb l’operadora Movistar,
en el procés la migració dels usuaris del servei de WiMAX d’Iberbanda al servei
AFR de telefonia mòbil de l’operadora. En aquest procés de transformació de xarxa
realitzada amb la participació de la Secretaria de Polítiques Digitals, Movistar va
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aconseguir la realització de 6 actuacions d’importància a l’Alt Pirineu i l’Aran, totes
elles encaminades a millorar la cobertura de telefonia mòbil al territori:
– Torre de Capdella (2 actuacions incloent-hi Vall Fosca que s’integra en aquest
municipi).
– Llimiana (Pallars Jussà).
– Alins i Lladorre (Pallars Sobirà).
– La Seu d’Urgell (Alt Urgell).
Any 2019-2020
Enguany prenent com a punt de partida la vigència del nou contracte de comunicacions mòbils de la Generalitat de Catalunya, amb l’operadora Vodafone com operador adjudicatari, es troben programades les següents actuacions per tal millorar la
cobertura de telefonia mòbil a l’Alt Pirineu i l’Aran:
– Tram de la carretera C-14, entre Organyà i Els Hostalets del Tost.
– Actuació a la línia de Ferrocarrils de la Generalitat RL2, de Balaguer a La Pobla de Segur, concretament s’actuarà en els trams de Sant Llorenç de Montgai a La
Guàrdia de Tremp, i de Tremp a La Pobla de Segur.
En aquest període cal destacar l’objectiu per a assolir la disponibilitat de fibra
òptica a totes les capitals de comarca del territori l’any 2020, i l’accés a banda ampla
als municipis de més de 50 habitants el 2023.
Aquesta fita suposarà disposar d’una xarxa de 8.660 km d’estesa de fibra òptica
a tota Catalunya, que inclourà l’àrea de l’Alt Pirineu i l’Aran.
En paral·lel a l’estesa de fibra òptica i lligada a ella, per a entendre com millorarà
la connectivitat del territori, és important esmentar l’Acord del Govern de l’Estratègia 5G de Catalunya, que té com a principal objectiu accelerar el desplegament i
la cobertura 5G arreu del territori, especialment a l’entorn rural i als polígons industrials, mitjançant la col·laboració entre administracions públiques i operadors de
telecomunicacions.
En aquest sentit la signatura de l’Acord de desplegament d’infraestructures digitals amb la Diputació de Lleida és prevista per a la tardor (setembre-octubre 2019).

Barcelona, 25 de juliol de 2019
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Control del compliment de la Resolució 300/XII, sobre la revisió de
les causes mèdiques d’exclusió en l’accés a les ofertes públiques
d’ocupació
290-00272/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 43912 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 300/XII, sobre la
revisió de les causes mèdiques d’exclusió en l’accés a les ofertes públiques d’ocupació (tram. 290-00272/12), us informo del següent:
L’establiment i el manteniment de barreres que excloguin l’accés a l’ocupació
pública a partir del diagnòstic d’una malaltia, suposaria, al marge de la pèrdua de
talent en l’Administració que això comporta, un clar supòsit de discriminació. Així
ho ha reconegut el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudència. Per tant,
procedeix eliminar les barreres que impedeixen l’accés a l’ocupació pública en con4.50.01. Compliment de resolucions
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dicions d’igualtat a partir del fet d’un diagnòstic mèdic. A més, aquestes exclusions
mèdiques son contràries a l’evidència científica dels nostres dies, en especial pel que
fa als diagnòstics de VIH, diabetis, psoriasi i celiaquia. L’estat actual de la ciència
no justifica en aquestes malalties el manteniment d’una exclusió d’inici en l’accés a
l’ocupació pública.
Per tot això, amb la voluntat d’eliminar aquestes exclusions mèdiques, i per tal
de donar compliment a la resolució, es va constituir un grup de treball format per
tots els Departaments afectats: Interior, Justícia, Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, Salut i la Direcció General de Funció Pública del Departament de
Polítiques Digitals i Administració Pública. A partir de la primera sessió de treball
d’aquest grup es va lliurar a tots els Departaments abans esmentats tota la bibliografia que existeix al respecte i que s’ha elaborat per les autoritats científiques i que
va servir de base mèdica per a que, en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, s’aprovés l’Acord del Consell de Ministres de 30 de novembre de 2018 pel qual
s’eliminaven les exclusions mèdiques en l’accés a l’ocupació pública en aquestes
malalties.
En data 21 de juny de 2019 es va celebrar una reunió on van ser convidats els
experts de l’Administració General de l’Estat en aquesta matèria, amb presència de
tots els Departaments de la Generalitat abans esmentats, per tal que donessin compte de la seva experiència i resolguessin qualsevol dubte al respecte, principalment
pel que fa al personal de cossos operatius.
Des de l’inici dels treballs, han tingut lloc diversos contactes entre membres del
la direcció general de Funció Pública i dels departaments directament afectats per
tal de valorar els aspectes relacionats amb determinades malalties que poden incidir més específicament en el personal dels cossos operatius que en depenen. D’altra banda, el Departament de Salut està analitzant, des de l’evidència científica del
moment i des d’un punt de vista estrictament mèdic, aquestes malalties com a causa
d’exclusió genèrica en l’accés a l’ocupació pública.
A partir d’aquí, el Grup de Treball té previst tornar-se a reunir a mitjans de setembre per continuar la seva feina, a fi i efecte d’assolir un acord en aquesta matèria
que possibiliti l’eliminació de les exclusions mèdiques en aquestes malalties i posteriorment continuï analitzant altres causes d’exclusió.
De les conclusions assolides per aquest grup de treball i de l’acord al qual s’hagi
arribat, se’n donarà compte al Parlament.
Barcelona, 25 de juliol de 2019
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Control del compliment de la Resolució 301/XII, sobre l’ús del
programari lliure a les administracions públiques
290-00273/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 43913 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 301/XII, sobre
l’ús del programari lliure a les administracions públiques (tram. 290-00273/12), us
informo del següent:
Amb l’objectiu que els empleats públics puguin treballar amb qualsevol document en qualsevol format, sigui aquest un format propietari o un format lliure, tots
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els ordinadors (portàtils i sobretaula) que, com a part del servei d’entorn de treball
estàndard es proveeixen als Departaments i Organismes de la Generalitat de Catalunya per part del CTTI, tenen instal·lat el programari lliure OpenOffice (LibreOffice en alguns casos), i addicionalment el programari Microsoft Office quan aquest
és necessari.
Complementàriament al servei d’entorn de treball estàndard, en ordinadors requerits per necessitats específiques del Departament (disseny gràfic, tauletes, ordinadors Apple, etc.), el programari OpenOffice pot no estar instal·lat.
Així doncs, cada Departament o Organisme, d’acord amb les necessitats específiques de cada empleat públic per realitzar la seva funció, té a la seva disposició
el conjunt d’eines ofimàtiques que pugui requerir per a cada tasca concreta. Si el
Departament o Organisme creu convenient estendre l’ús d’aquest programari lliure
ofimàtic, ho pot complementar amb les activitats formatives i d’adopció que consideri adients.
Addicionalment a aquest component ofimàtic de programari lliure, els ordinadors d’entorn de treball proporcionats per CTTI, disposen d’altres components de
programari lliure per cobrir diferents necessitats com són entre d’altres compressor
d’arxius, edició d’imatges, reproductor de vídeo, transferència d’arxius i navegadors.
El CTTI i els departaments portem anys treballant en programari lliure en sistemes operatius i ofimàtica:
Departament Educació

Més de 40.000 dispositius amb Sistema
Operatiu LinKat, http://linkat.xtec.cat/portal/
index.php

Departament Justícia

Els Jutjats de Pau funcionant amb
LibreOffice aproximadament 1.000
dispositius

Departament Polítiques Digitals i
Administració Pública

El projecte Punts TIC amb més de 800
dispositius amb Sistema Operatiu Ubuntu i
LibreOffice

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

El projecte Punts Omnia amb més de 1.000
dispositius amb Sistema Operatiu Linux.

Respecte de la formació en programari lliure, s’estableix des de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) un marc general, a partir del qual són els
departaments els que decideixen fer aquests cursos o no, en funció de les necessitats
Per al 2018 i 2019, l’EAPC ha gestionat un acord marc de contractació per a
la formació en modalitat en línia en TIC que permet als departaments contractar
aquest tipus de formació. Per al 2018 es van contractar 880 llicències de formació
dins d’aquest acord marc entre els diferents departaments i organismes que s’hi
van acollir. Aquest nombre de llicències va representar un total 21.000 hores de
formació.
El 2019 s’ha prorrogat aquest acord marc per al mateix nombre de llicències.
La formació objecte del contracte no està orientada a cap programari específic sinó que s’orienta a l’adquisició de competències dins del marc de referència
ACTIC: concretament les competències C4– tractament de la informació escrita,
C6-tractament de la informació numèrica, C7– tractament de dades i C8-presentació de continguts. El plec de prescripcions tècniques ho estableix en aquest sentit:
«El contingut de l’esmentada formació ha de desenvolupar la competència digital
de l’alumnat d’acord amb les competències C4, C6, C7 i C8 del model d’acreditació de
coneixements i competències en tecnologies de la informació i la comunicació de
la Generalitat de Catalunya - ACTIC (http://actic.gencat.cat), en tots els nivells establerts en cada competència.
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Els nivells de domini s’entenen d’acord amb l’Acreditació en TIC de la Generalitat de Catalunya i no es definiran en relació amb cap programari, sinó en termes de
desenvolupament de la competència digital. En qualsevol cas, cal tenir en compte
l’ACTIC in fine, és a dir, que s’acreditarà la competència i no pas els coneixements
concrets d’un o altre programari. És requisit l’esment i la referència, com a mínim,
a programari basat en estàndards oberts.»
Per als anys 2019-2020 s’està tramitant un nou acord marc que, a més d’un lot
específic per a la formació en modalitat en línia en els mateixos termes que l’acord
previ, inclou també un lot per a la formació en TIC en modalitat presencial. Les
prescripcions tècniques d’aquest lot de formació presencial indiquen que la formació
que es contracti derivada d’aquest acord marc s’ha d’impartir amb el programari i
les versions que indiqui cada departament o organisme. Per tant, cada departament
contracta la formació per al programari que tinguin instal·lat en les seves estacions
de treball.
Finalment, per tal de donar compliment al punt d) de la resolució, en properes licitacions i definicions de prescripcions tècniques s’afegirà el requeriment que
l’equipament d’usuari del lloc de treball disposi de drivers compatibles amb sistemes
operatius Linux, sempre que el disseny de la solució no afecti negativament a les
responsabilitats laborals dels treballadors.
Barcelona, 25 de juliol de 2019
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Control del compliment de la Resolució 302/XII, sobre la
transparència de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de
l’Alt Pirineu i Aran
290-00274/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 43651 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 302/XII, sobre la
transparència de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i
Aran (tram. 290-00274/12), us informo del següent:
D’una banda, a la pàgina web de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció
de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) ja es troba penjada la memòria anual corresponent
a 2014. Durant aquest mes es penjaran les corresponents a 2015, 2016 i 2017.
D’altra banda, i pel que fa a la tramesa de les actes del Consell Rector, ja s’ha enviat un esborrany de l’acta de la darrera reunió del Consell Rector que va tenir lloc
el passat 22 de setembre, per tal que disposin d’ella i considerin si hi ha quelcom a
corregir. Aquesta serà aprovada en la propera sessió del Consell Rector de l’IDAPA.
Barcelona, 18 de juliol de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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290-00276/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 44047 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 30.07.2019

A la Comissió d’Afers Institucionals

D’acord amb el que disposa l’article 168.4 en relació amb l’article 162.3 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment de la Resolució
304/XII del Parlament de Catalunya, sobre la defensa de les institucions democràtiques enfront de l’extrema dreta, us adjunto l’informe de compliment que ens ha fet
arribar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Barcelona, 24 de juliol de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 306/XII, sobre el Pla director
urbanístic d’infraestructures Martorell-Abrera
290-00278/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 43658 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 306/XII, sobre el
Pla director urbanístic d’infraestructures Martorell-Abrera (tram. 290-00278/12), us
informo del següent:
Les infraestructures adjacents al sistema ròtula esmentades a l’apartat a) de la
resolució no formen part de l’objecte del Pla director urbanístic d’infraestructures
Martorell-Abrera (PDUI).
Així mateix, a l’horitzó temporal d’entrada en servei de les actuacions definides
en el PDUI, no es considera l’existència de peatges a les autopistes que tenen repercussió sobre l’àmbit d’estudi. Per tant, l’escenari de referència considerat a l’estudi
de trànsit és un escenari sense peatges.
Actualment el PDUI està en tramitació. En el curs d’aquesta tramitació, s’ha sol·
licitat informe als organismes sectorials i consultat a les administracions públiques
afectades, i, posteriorment, es sol·licitarà informe als ens locals compresos en l’àmbit del Pla.
En quant a la protecció dels terrenys i la limitació d’usos provisionals, la regulació de les zones de reserva es detallen a la normativa del PDUI i s’han definit
d’acord amb la legislació urbanística i sectorial vigent.
Pel que fa a les mesures compensatòries en relació amb les infraestructures viàries existents sense avaluació d’impacte ambiental, tal com s’indica a la memòria del
PDUI, les actuacions proposades en aquest tram de l’A-2 caracteritzat per la proximitat a què es troben els enllaços successius de Ca n’Amat, de la C-55, de la B-40 i
d’Esparreguera sud i centre, tenen com a objectius millorar la funcionalitat d’aquest
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tram amb la compleció de la via col·lectora en sentit Lleida i la desconnexió de l’actual C-55 un cop quedi substituïda per la variant d’Abrera d’aquesta carretera i es
transformi l’actual en bulevard urbà i passi a tenir continuïtat amb la calçada lateral
urbana del marge esquerre de l’A-2.
Així doncs, la millora ambiental i urbana de l’A-2 entre l’accés sud a Esparreguera i el nus del ramal de l’AP-7 amb l’N-II a Martorell, consisteix en donar continuïtat
als laterals en el tram Esparreguera-Abrera, simplificar els trenats existents, sobretot
en el front de la factoria SEAT del ramal de l’AP-7, i desconnectar la C-55 de l’A-2,
un cop estigui construïda la variant.
També es projecta un nou enllaç parcial al PK 589.5 de l’A-2 que dona accés al
nucli de Costablanca i l’Estació d’FGC Martorell Vila i connecta amb les carreteres
C-243c (comarcal) i BV-1201 (local). L’enllaç consta d’un branc directe de sortida
de l’A-2 en sentit nord i una incorporació en sentit sud que aprofita el pas inferior
existent a l’A-2. Els dos brancs conflueixen a una nova rotonda d’intersecció amb
les carreteres C-243c i BV-1201. A més, s’aprofitarà la nova rotonda per millorar la
connectivitat amb Martorell afegint un bulevard/transversal d’accés al nucli central
de Martorell.
Finalment, en relació amb la millora ambiental es proposa la ubicació dels elements protectors contra la contaminació acústica que resultin pertinents en tot el
front residencial adjacent a l’A-2.
Pel que fa al Parc Fluvial del Llobregat, no és objecte del PDUI ni del PDU Vies
Blaves Barcelona, sens perjudici que amb les seves actuacions es contribueixi, des
del punt de vista de la interacció de les infraestructures amb l’espai fluvial, d’una
banda, i des del punt de vista del camí del riu, per l’altra, en què el Parc Fluvial sigui una realitat.
Així mateix, el PDU de l’Activitat Econòmica del Baix Llobregat Nord (PDUAE),
al igual que els futurs Plans d’ordenació urbanística municipals, depenen de l’aprovació definitiva del PDUI.
El PDUI és el Pla que respon a l’article 5.2.6 del Pla territorial metropolità de
Barcelona, i no la suma de PDUI + PDUAE. Tot i que es tracti d’un pla director urbanístic, el PDUAE desenvolupa i concreta aspectes parcials de l’àmbit de la ròtula,
igual que faran els futurs POUM, sota l’esquelet que planteja el PDUI.
Així, tot i no ser objecte del PDUI, als efectes de garantir la coherència de l’esquelet infraestructural i avaluar els escenaris de mobilitat, el PDUI s’acompanya
d’un estudi complementari dels municipis objecte del Pla, en el que s’han analitzat
les condicions demogràfiques, econòmiques i socials dels seus ciutadans, cosa que
ha permès determinar la dinàmica i estructura de les seves poblacions per poder-ne
interpretar les necessitats actuals i futures, respecte a l’accés d’aquests a les infraestructures existents i programades, i les relacions que s’estableixen amb les diferents
mobilitats.
La redacció del PDUI permet disposar de l’esquelet bàsic d’infraestructures de
forma que el desenvolupament de la resta de sistemes pugui tenir lloc segons la seva
pròpia lògica, així com permet assegurar la coherència amb el context general, sense
necessitat d’actuacions imprevistes en el sistema d’infraestructures.
Tanmateix, la modificació del Pla territorial metropolità de Barcelona, no és
competència del PDUI
D’altra banda, el PDUI no inclou el perllongament del Quart Cinturó pel Penedès, atès que es tracta d’una actuació que transcendeixen la lògica de l’àmbit, i no
introdueixen modificacions sobre els elements infraestructurals interns. En conseqüència, la seva valoració no altera el seu funcionament com a ròtula territorial,
que és l’objectiu principal que persegueix el PDUI. Cal insistir, en tot cas, que el
desenvolupament o no dels trams exteriors al sector Martorell-Abrera no hi suposa
alteracions ni sobre costos.
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Pel que fa als «bulevards» urbans, aquests són espais públics estructurants destinats a les connexions intermunicipals, amb prioritat de mobilitat per a vianants,
bicicletes i transport públic. Els connectors biològics de la comarca es consideren
com a base ambiental per a la definició de la proposta del PDUI, però no són objecte
de la seva regulació.
També, cal indicar que el PDUI incorpora un estudi conjunt de les línies ferroviàries proposades i les corresponents implicacions territorials que comporten.
Finalment, el passat 3 d’abril, es va adreçat un escrit al Ministeri de Foment per
tal d’informar-lo sobre els apartats d’aquesta resolució dels quals en són competents
(document adjunt).
Barcelona, 18 de juliol de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 307/XII, sobre la convocatòria
de subvencions per al millorament dels habitatges
290-00279/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 43652 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 307/XII, sobre la convocatòria de subvencions per al millorament dels habitatges (tram. 29000279/12), us informo del següent:
La convocatòria general de rehabilitació continguda a la Resolució TES
1530/2019 (DOGC 7892 de 7 juny), estableix, en el seu apartat 4.1, que el termini
d’obertura de la convocatòria serà fins el 20 setembre.
D’aquesta manera, en primer lloc s’assenyala que no s’ha pogut portar al límit
del 30 setembre, atès que el termini per fer requeriments i resoldre expedients que
es considera mínim és de 90 dies, per tal d’assegurar al ciutadà que el seu expedient
pugui tenir garantida la seva revisió, requeriment, i, si s’escau, resolució, i aquest fet
ha de poder ser aplicable a tots els expedients de la convocatòria.
Així mateix, té una incidència molt significativa en l’acotament dels terminis la
manca de finançament provinent del Plan Estatal Vivienda, que tan sols destina el
14% dels recursos a Catalunya, quan la realitat demogràfica i el pes en termes de
PIB, així com les necessitats objectives en matèria de polítiques públiques d’habitatge, que inclouen les de foment de la rehabilitació, són molt més importants. En
conseqüència, la manca de finançament imposat pel context restrictiu del PEV fa
inviable l’impuls d’una campanya de difusió que pugui fer impossible l’adequada
atenció financera dels projectes que es presentin.
Barcelona, 18 de juliol de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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290-00288/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 43653 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 316/XII, sobre
l’espai d’interès natural de Gallecs (tram. 290-00288/12), us informo del següent:
D’una banda, amb la finalitat de preservar, dinamitzar i fer compatibles els valors agraris, naturals i socials del Parc territorial de Gallecs, l’Incasòl, en col·laboració amb el Consorci de Gallecs, està duent a terme un projecte unitari que abasta
l’ordenació del territori i la regularització de la situació possessòria del seu àmbit.
A tal efecte, l’Incàsol ha redactat el Pla Especial Urbanístic del Parc territorial de
Gallecs per a la recuperació, millora i protecció del medi natural i del paisatge, que
té per objecte establir les condicions, mesures i normes necessàries per ordenar tot
l’espai del Parc i potenciar els seus valors ecològics, paisatgístics, agrícoles, forestals i productius. Aquest document incorpora un catàleg de masies i cases rurals,
que ha de permetre recuperar aquelles que per raons arquitectòniques, històriques,
ambientals, paisatgístiques o socials calgui preservar.
Així, en data 14 de gener de 2015 es va crear el Consell de Participació de Gallecs, amb els objectius de consensuar les decisions a prendre i de perseguir l’eficàcia dels resultats. En aquest sentit, el passat 5 de març es va exposar al Consell de
Participació el contingut del Pla Especial Urbanístic redactat. En aquesta mateixa
sessió es va acordar ajornar la tramitació del Pla Especial, amb la finalitat d’atorgar
a les entintats i administracions que conformen el Consell el temps necessari per al
seu estudi, debat i consens.
Per que fa a iniciar els tràmits per a la modificació, el Pla Director Urbanístic
(PDU) de l’ACTUR de Santa Maria de Gallecs, que va ser aprovat definitivament
l’any 2005 i que estableix aquest sector, es va tramitar amb la pertinent avaluació
ambiental. En aquell moment es va considerar adequat destinar el 93,27% del sòl
pendent de desenvolupar a la protecció definitiva de l’espai central de Gallecs i el
6,73% (entre els quals Can Banús II) al creixement econòmic i la plena ocupació de
les comarques del Vallès.
Dins del Consorci de Gallecs, durant tots aquests anys, cap ajuntament s’ha manifestat contrari al desenvolupament urbanístic d’aquest sector.
El sector de Can Banús és un sòl urbà i amb un aprofitament reconegut de 70.920
m2 de sostre màxim. L’anul·lació del sostre industrial previst a Can Banús II, àmbit
I, suposaria la pèrdua de 40.000 m2 de sostre i 66.000 m2 de sòl. El Govern, mitjançant l’Incasòl, ha invertit en la compra dels terrenys i ha pagat ja una part de la
urbanització del sector.
Per tant, no té cap sentit que, a la pèrdua de patrimoni que suposaria per al Govern no materialitzar els aprofitaments als quals té dret a Can Banús, s’afegeixi l’exigència de no poder-los materialitzar en cap altre indret. Es talla, d’aquesta manera,
qualsevol possibilitat de trobar una solució urbanística al perjudici patrimonial que
es vol provocar.
Així mateix, no té cap sentit que s’exigeixi la renúncia als beneficis i el manteniment de les càrregues. El planejament i la gestió urbanística lliga unes a les altres.
Dels acords previstos en el conveni signat per l’Incasòl i l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, el 25 de maig de 2006, i l’addenda signada el 14 de maig de 2014,
es deriven unes obligacions per a l’Incasòl per un import total de 10 M€. D’aquests,
4.50.01. Compliment de resolucions

69

BOPC 400
1 d’agost de 2019

6,5 M€ es destinen a espais per a parcs públics i equipaments (construcció d’un centre de formació professional i la urbanització del Parc del Ametllers i del Parc Central) i la resta a càrregues urbanístiques i econòmiques i d’obres urbanitzadores al
municipi, algunes de les quals ja s’han executat i d’altres són en marxa.
D’altra banda, en relació amb l’ampliació de l’EIN de Gallecs al terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda, com ja s’ha esmentat, el sector de Can Banús
II té la condició de sol urbà destinat al foment de l’activitat econòmica, i per aquest
motiu aquesta zona va quedar fora de la delimitació de l’espai del PEIN. La inclusió
d’aquest sector al PEIN no pot efectuar-se en tant es mantingui la classificació com
a sol urbà.
En relació amb l’ampliació de l’EIN de Gallecs al terme municipal de Mollet del
Vallès que es proposa, no pot plantejar-se en tant aquesta àrea estigui classificada
com a sòl urbanitzable. Així mateix, es considera que no acull valors naturals que
justifiquin suficientment la seva inclusió al PEIN.
En relació amb l’ampliació de l’EIN de Gallecs al terme municipal de Parets del
Vallès, caldrà avaluar si les zones proposades reuneixen els requisits que justifiquin
la seva inclusió a l’espai d’interès natural de Gallecs. Això no es farà fins que s’esclareixi el projecte global.
En relació amb l’ampliació de l’EIN de Gallecs al terme municipal de Montcada
i Reixac, en anàlisi prèvies es va comprovar que la zona de l’Estany de Gallecs no
té les condicions mínimes per ser incorporada a l’espai d’interès natural, per la qual
cosa es considera que no es factible aquesta ampliació.
Pel que fa a la incorporació de l’EIN de Gallecs a la Xarxa Natura 2000, aquest
espai no reuneix les condicions necessàries en quant a presència i representativitat
dels hàbitats i espècies considerats en les directives europees relatives a la xarxa. Per
tant, la seva inclusió en la xarxa Natura 2000 la marquen els hàbitats presents, i en
aquest cas no es donen les condicions.
En relació amb la ampliació de l’espai del PEIN de Gallecs amb la incorporació
dels sectors dels Pinetons i Banús, no pot realitzar-se en tant aquestes àrees no estiguin classificades com a sòl urbà o urbanitzable. Posteriorment, caldrà valorar si
existeixen els valors naturals que justifiquin suficientment la seva inclusió al PEIN.
Pel que fa a la declaració com a refugi de fauna, la protecció de l’espai es considera suficient i permet una gestió adequada de la caça, un instrument que, posat al
servei de la conservació, pot ser útil en molts moments i que no es pragmàtic descartar.
Volem insistir en que l’autoritat ambiental no considera prioritària l’ampliació
de l’EIN de Gallecs. El sistema d’espais naturals de Catalunya, configurat al llarg
dels darrers 25, no pot ser qüestionat i revisat a cada moment. Per als propers anys,
la prioritat del Govern és la gestió real d’aquests espais, els quals representen ja el
32% del territori català. Per altra banda, existeixen altres instruments d’ordenació
territorial i urbanística, menys costosos i àgils, a l’hora de protegir l’entorn i la connectivitat dels espais inclosos al PEIN que són els que caldria utilitzar.
Barcelona, 18 de juliol de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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290-00289/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 43654 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 317/XII, sobre la
protecció de la posidònia (tram. 290-00289/12), us informo del següent:
Per una banda, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
(DGPAMN) realitza des del 2005 un programa de seguiment de la biodiversitat
marina al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i el Parc Natural
del Cap de Creus. Aquest programa consisteix en fer el seguiment d’un conjunt de
descriptors (espècies o comunitats), analitzant la seva evolució temporal i el seu estat de conservació. També avalua bianualment, entre altres indicadors, les praderies
de fanerògames marines i nacres d’aquests espais protegits.
Per l’altra, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) realitza el seguiment de fanerògames marines mitjançant el Programa de seguiment i control en les masses d’aigua
sobre indicadors establerts per la Directiva Marc de l’Aigua. L’ACA va iniciar, l’any
2002, els treballs de disseny de metodologies i establiment des xarxes de control a
pràcticament tots els alguers significatius de la costa catalana. Des de llavors s’han
elaborat dos índexs de qualitat: un per Posidonia oceànica «POMI» i un altre per
Cymodocea nodosa «CYMOX» i també s’han establert uns llindars de qualitat que
permeten avaluar la qualitat de l’aigua mitjançant aquest indicador.
També, cal recordar que la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM) va fer un seguiment de fanerògames marines des de l’any 1994 fins el 2013,
mitjançant la Xarxa de Control de la Qualitat Biològica dels Herbassars de Fanerògames Marines.
En aquest sentit, L’any 1994 es va crear la primera xarxa de vigilància de la qualitat biològica dels herbassars de fanerògames marines, amb col·laboració de la Universitat de Barcelona i una xarxa de voluntaris, que va estar activa fins l’any 2001
i que va donar lloc a la primera cartografia de fanerògames marines a l’any 1996.
Acabada aquesta etapa de col·laboració es va realitzar un seguiment continuat
fins l’any 2013 mitjançant contractes amb empreses especialitzades.
L’any 2014 es va crear una taula d’experts en que hi havia representats del DARP
i la comunitat científica, i es va fusionar i integrar tota la informació generada a la
Generalitat de Catalunya respecte la qualitat d’aquest hàbitat al litoral català.
Des d’aquesta integració de dades del 2014, es mantenen al Sistema d’Informació
Geogràfica Corporatiu de la Generalitat de Catalunya, tres capes que fan referència
a l’ocupació dels herbassars marins. Aquesta informació s’actualitza amb caràcter
anual i es correspon a una capa d’herbassars coneguts, una de més detallada de les
zones d’ocupació, i una tercera que detalla el grau de fiabilitat de la cartografia actualment disponible.
D’acord amb la darrera versió disponible (any 2018), al litoral de Catalunya hi ha
una superfície aproximada de 15.666 ha de fanerògames marines, tenint en compte
les tres espècies anteriorment esmentades. El grau de fiabilitat de la cartografia és
alt o molt alt en una longitud equivalent al 61% de la costa catalana, mentre que té
una fiabilitat mitjana en el 21% i baixa en el 16% de la costa. Cal tenir en compte
que prop d’un 3% d’aquesta cartografia correspon a l’interior d’àmbits portuaris que
per la seva naturalesa no tenen assignat un grau de fiabilitat.
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Actualment s’estan fent estudis de seguiment de l’estat de conservació de les praderies de posidònia oceànica mitjançant diverses unitats de la Generalitat de Catalunya, el que permetrà integrar millor tota la informació i veure si existeixen buits de
coneixement. Tot aquest treball ja està previst en el Pla de Govern i de l’Estratègia
del patrimoni natural i la biodiversitat 2030, aprovada pel Govern el mes de juliol
de 2018.
En aquest sentit, l’Estratègia del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat de Catalunya 2030 (en endavant Estratègia), que és el document marc per orientar l’acció del
Govern de la Generalitat en matèria de conservació de la natura fins a l’any 2030,
estableix la línia d’actuació següent:
– Integrar i millorar la informació disponible sobre els hàbitat marins i elaborar
una cartografia útil per a la gestió. Es recopilarà la informació vigent sobre els hàbitats marins elaborada des de diferents àmbits de la recerca i s’iniciaran els treballs
de base per disposar d’una cartografia d’hàbitats. Específicament, és necessari completar la delimitació cartogràfica de les praderies de fanerògames marines i identificar les àrees marines de Catalunya amb més concentració i riquesa en termes de
biodiversitat i hàbitats marins susceptibles de ser protegits legalment.
Així doncs, a Catalunya, i més concretament al conjunt dels espais protegits, ja
existeix normativa d’aplicació, així com plans d’ordenació i gestió que estableixen
directrius i mesures per a la conservació i protecció de la posidònia oceànica.
En aquest sentit, els departaments i direccions generals responsables del medi
natural, de la pesca i els afers marítims, de la gestió del litoral i dels agents rurals
de Catalunya tenen una visió compartida i amb fórmules de col·laboració per poder
fer-hi front.
També i per tal de per tal de coordinar l’acció de les diferents unitats de la Generalitat amb competències en la conservació de les praderies de fanerògames marines
i garantir la solvència científica - tècnica en l’exercici de dites competències, al mes
de maig de 2015, es va constituir el Grup de Treball d’Hàbitats d’Interès Pesquer, on
hi són representats la DGPAM, el Departament de Territori i Sostenibilitat a través
de l’ACA i la DGPAMN, el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), la
Universitat de Barcelona, l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i els responsables de cartografia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Aquest grup supervisa anualment les diferents actualitzacions de la cartografia
de fanerògames marines, fet que incrementa la fiabilitat dels diferents trams que
s’actualitzen, i també valida la documentació d’interès per a la protecció dels hàbitats d’interès pesquer que la DGPAM elabora.
És exemple d’aquesta documentació el Protocol de bones pràctiques en el fondeig i l’ancoratge al Litoral Català (2016), https://bit.ly/2J9vtfA, que serveix de base
a la nàutica d’esbarjo i als plans d’ús i servei de temporada, entre d’altres.
Per tant, la línia d’actuació 45 de l’Estratègia Marítima de Catalunya prioritza les
actuacions per a completar la delimitació cartogràfica dels alguers de fanerògames
marines, i per l’elaboració d’una nova normativa de protecció dels fons de fanerògames marítimes amb la delimitació de les seves zones d’ocupació.
Per últim destacar que, des dels inicis de la protecció d’aquests hàbitats a l’inici
dels anys 90, la DGPAM ha elaborat documentació divulgativa i de sensibilització
en relació a la protecció dels hàbitats d’interès pesquer.
En quant a la delimitació de les zones de fondeig a tot el litoral català, durant
l’any 2017 es va constituir un grup de treball entre la DGPAM, la DGPAMN i la
Direcció General de Polítiques de Muntanya i Litoral (DGPML) per establir en les
Resolucions d’autoritzacions uns criteris i prescripcions per a l’àmbit marí i els sistemes d’ancoratge sobre posidònia.
Un dels objectius era el d’incorporar, per part de la DGPML, les prescripcions
per a la protecció de la posidònia, acordades pel grup de treball, en les clàusules de
les Resolucions, i donar-ne compliment per part dels ajuntaments i concessionaris.
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Aquest objectiu s’ha assolit amb èxit mitjançant tota una sèrie d’accions de caràcter
informatiu als ajuntaments i de coordinació administrativa.
Així, les unitats implicades en aquesta qüestió tant pel que fa al DTES com a la
DGPAM mantenen una estreta col·laboració per a millorar la ubicació dels morts de
fondeig i si s’escau, substituir-los per sistemes de fondeig ecològic en entorns amb
presència de praderies de fanerògames marines.
A banda d’aquesta intervenció preventiva en relació amb els usos, entre els quals
el fondeig, la DGPAMN està duent a terme un projecte de restauració de les praderies de posidònia oceànica afectades per morts de fondeig en espais naturals protegits
(2014-2019). En el marc d’aquest projecte s’ha realitzat la caracterització, valoració
i reubicació o extracció de morts o altres artefactes que afecten les praderies de posidònia dins dels espais de la xarxa Natura 2000 següents: Litoral del Baix Empordà, Massís de Cadiretes, Muntanyes de Begur, Montgrí - Medes - Baix Ter i Cap de
Creus. Concretament, s’han retirat un total de 608 morts de formigó i s’ha restaurat
una superfície de 3.000 m2. A més, aquest projecte també realitza actuacions d’informació i sensibilització als ajuntaments afectats i a les empreses concessionàries
encarregades de la instal·lació d’aquests camps de fondeig per evitar nous impactes
sobre les praderies de posidònia.
També, des de l’any 2005 es duu a terme el Programa de seguiment de la Biodiversitat marina al Parc Natural de Cap de Creus i al Parc Natural del Montgrí, les
illes Medes i el Baix Ter, que consisteix en fer el seguiment d’un conjunt de descriptors (espècies o comunitats), analitzant la seva evolució temporal i el seu estat
de conservació. Les dades de seguiment de la posidònia oceànica ens indiquen que
l’ancoratge d’embarcacions petites no sembla que tinguin un efecte significatiu sobre
les variables d’abundància de les plantes de posidònia Oceànica (densitat i cobertura), tot i que sí sobre l’abundància de les nacres (Pinna Nobilis) i per aquest motiu
s’està treballant en el marc del Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) de Cap de Creus en
un projecte pilot on es preveu establir diferents mesures, entre les que destaquen: la
instal·lació de camps de boies amb fondejos de baix impacte, l’establiment de zones
on no es permetrà el fondeig ni l’ancoratge en cap de les seves modalitats i zones on
es permet fondeig lliure d’embarcacions, la prohibició de fondeig d’embarcacions
grans, etc. La implementació d’aquestes mesures ha de permetre determinar quines
d’aquestes són més efectives en funció de les condicions. Les conclusions d’aquest
pla pilot ajudaran a marcar les pautes d’actuació per a una protecció més efectiva de
les praderies de posidònia a Catalunya.
Pel que fa al control sobre les activitats que puguin afectar negativament les praderies de posidònia oceànica, aquesta és una prioritat per a totes les unitats de la
Generalitat que intervenen en el seu seguiment i gestió i comprèn aspectes relacionats amb la inspecció sobre el terreny dels abalisaments finalment executats i l’estudi de l’estat de conservació dels herbassars en aquests àmbits o tasques de suport
i divulgació.
En relació a les tasques d’inspecció i control atribuïdes a la DGPAM tenen com a
objecte d’interès, entre d’altres qüestions, el compliment de les determinacions dels
informes emesos per mateixa Direcció, així com el compliment de la normativa sectorial pesquera pel que fa a la protecció dels hàbitats d’interès pesquer.
Així mateix, entre les tasques que corresponen a la DGPAM, hi ha l’elaboració
d’informes relatius als efectes potencials sobre el sector i els hàbitats d’interès pesquer, de projectes d’infraestructures en medi marí, dragats marins, regeneracions de
platges i concessions d’ocupació del domini públic marítim terrestre com puguin ser
les instal·lacions en medi marí o els plans d’ús i servei de temporada. Concretament
per la temporada 2019 la DGPAM ha informat 23 Plans d’ús i servei de temporada.
Aquests informes estableixen les condicions en què els projectes han de ser executats, o en poden determinar la inviabilitat per l’afectació a les praderies de fanerògames marines.
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Concretament, l’any 2016 es van emetre 26 pronunciaments, 66 al 2017, 51 l’any
2018 i a data d’aquest informe, s’han tramès 20 informes en el transcurs de 2019.
D’entre els factors de pressió detectats per la xarxa de vigilància anteriorment
esmentada, que afecten a les praderies de fanerògames marines, trobaríem en primer lloc el colgament i destrucció dels hàbitats per l’acció de projectes executats en
medi marí i, seguidament, la destrucció i empobriment de les praderies a causa del
fondeig d’embarcacions recreatives sobre aquests hàbitats d’interès pesquer.
També, mitjançant els processos d’avaluació d’impacte ambiental de projectes i
activitats, es vetlla per tal que eventuals ampliacions de ports esportius, dics, esculleres o extracció de sorres per a la regeneració del litoral, entre d’altres, no resultin
perjudicials per a les praderies de posidònia.
En aquests moments, es treballa amb el Cos d’Agents Rurals per la creació d’una
unitat marina de vigilància i control.
Per últim, en quant a elaborar una cartografia única i detallada de les praderies de posidònia per estudiar-les millor, com s’ha comentat, i tal i com s’estableix a
l’Estratègia, és necessari completar la delimitació cartogràfica de les praderies de
fanerògames marines i identificar les àrees marines de Catalunya amb més concentració i riquesa en termes de biodiversitat i hàbitats marins susceptibles de ser protegits legalment.
Actualment, la DGPMAN està coordinant diverses unitats de la Generalitat perquè treballin conjuntament en l’elaboració i execució del projecte «Cartografia marina de Catalunya». L’objecte d’aquest projecte és disposar d’una cartografia acurada
dels fons marins catalans, tant a nivell batimètric, geomorfològic, sedimentari com
bionòmic, per a una bona planificació i gestió del medi marí català. La viabilitat de
dur a terme el projecte dependrà en gran part en obtenir finançament i de poder disposar de més personal tècnic especialitzat.
Barcelona, 18 de juliol de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 318/XII, sobre els efectes en
el medi ambient d’una gestió no sostenible dels residus
290-00290/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 43655 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 318/XII, sobre
els efectes en el medi ambient d’una gestió no sostenible dels residus (tram. 29000290/12), us informo del següent:
La gestió dels residus ha esdevingut en relativament poc temps un dels aspectes
centrals de la gestió ambiental i més enllà dels reptes específics a nivell català i europeu, en els darrers anys el debat sobre l’ús eficient dels recursos i els residus s’ha
incorporat amb força.
En aquest marc, conceptes com el d’economia circular han adquirit rellevància,
fins el punt que la darrera revisió del marc normatiu europeu de residus i de les seves normes complementàries ha tingut aquest concepte com a protagonista i fil conductor.
Així mateix, la Unió Europea acaba de llançar una proposta de Directiva sobre
la reducció de l’impacte de determinats productes plàstics d’un sol ús sobre el medi
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ambient en general i d’una manera específica en el medi marí, la qual planteja diverses mesures estrictes i ambicioses (reducció del consum, restriccions de la posada
de productes al mercat, requeriments sobre el producte i el seu etiquetatge, aplicació
d’esquemes de responsabilitat ampliada del productor a determinats productes, elevats objectius de recollida selectiva i campanyes de sensibilització) que haurien de
contribuir a resoldre aquesta problemàtica.
En aquest context, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) participa en l’impuls i realització de campanyes de comunicació des de fa mes de 20 anys mitjançant
diverses campanyes que tenen com a objectiu sensibilitzar la població en la prevenció i la gestió correcta dels residus. Les campanyes tenen una durada determinada i
permeten tenir un efecte sensibilitzador que ajudi a canviar els hàbits dels ciutadans.
La informació, la comunicació i la participació són elements essencials per a la
conscienciació sobre els efectes i l’impacte en el medi ambient dels residus. S’impulsen de forma continuada des del Govern per aconseguir una gestió sostenible que
permeti prevenir els residus, separar-los i gestionar-los correctament.
La darrera campanya realitzada per l’ARC ha volgut fer un pas més endavant i ha
desenvolupat una campanya centrada en la reutilització i la reparació dels productes
amb la voluntat de conscienciar a la ciutadania sobre la necessitat, les opcions i les
oportunitats d’allargar la vida útil dels recursos.
En annex s’indiquen diverses campanyes de comunicació institucionals realitzades des de l’ARC amb el propòsit d’impulsar canvis de comportament en matèria de
residus per a que tothom recicli correctament.
Barcelona, 11 de juliol de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 319/XII, sobre el foment del
model de formació professional dual
290-00291/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 43493 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 319/XII, sobre el
foment del model de formació professional dual (tram. 290-00291/12), us informo
del següent:
Des del Departament d’Educació s’està treballant conjuntament amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i la resta d’agents socials en l’elaboració
d’un document que establirà les bases per crear el model català de formació professional dual.
El proper curs escolar 2019-2020 l’oferta d’ensenyaments de formació professional dual s’ampliarà amb un total de 46 grups nous.
Per aprovar l’oferta corresponent als ensenyaments de formació professional dual
és imprescindible la participació de les empreses perquè cal tenir en compte quina
és la demanda de perfils professionals, i quin és l’entorn socioeconòmic dels propis
centres educatius.
En el marc de la xarxa territorial creada amb la representació de tots els Serveis
Territorials d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona, des del Departament d’Educació s’impulsa la seva tasca i es promou l’adopció de decisions per fomentar la implantació de projectes i la seva posterior avaluació.
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Des del Govern de la Generalitat de Catalunya es continua promocionant la formació professional dual. Darrerament s’han endegat diverses campanyes informatives que han coincidit amb la celebració del Saló de l’Ensenyament, de fires territorials de l’ensenyament, de jornades de portes obertes dels centres educatius, i amb
el procés d’admissió d’alumnat per al proper curs escolar.
Els centres educatius que participen en el Programa d’innovació pedagògica
STEAMcat han constituït un equip en cadascun d’ells per impulsar el propi programa, amb el compromís de formar-se, compartir experiències i organitzar accions
específiques de promoció i foment de les àrees STEAM.
Els objectius del programa STEAMcat són els següents:
a) Augmentar les vocacions cientificotecnològiques i matemàtiques especialment
en dones i contextos socials desafavorits.
b) Reforçar el procés d’orientació de l’alumnat envers als estudis i professions de
l’àmbit STEM en termes d’equitat i en totes les etapes educatives.
c) Millorar l’habilitat per entendre i interpretar un món cientificotecnològic i
matemàtic.
d) Millorar la percepció social de les àrees STEAM.
e) Millorar l’actitud personal cap a l’aprenentatge de les àrees cientificotècniques
i matemàtiques, en el conjunt de l’alumnat des de l’educació infantil fins a batxillerat.
f) Incrementar l’aplicació de metodologies d’aprenentatge transversal, generadores i vehiculars de coneixement compartit entre els diferents àmbits científic, tecnològic, artístic i matemàtic que fomentin el pensament crític i la creativitat.
g) Promoure la creació d’aliances entre els centres educatius, els agents de l’àmbit cientificotecnològic i l’entorn proper mitjançant la realització d’activitats relacionades amb problemes socialment rellevants.
h) Compartir la investigació com a docents i la pràctica reflexiva entre els membres de la comunitat STEAMcat.
En compliment de l’establert a la Resolució ENS/2442/2015, de 23 d’octubre, per
la qual s’aprova un model de conveni de col·laboració en matèria de formació professional, i es delega en les persones titulars de les direccions dels instituts de titularitat
del Departament d’Ensenyament la competència per a la seva signatura, l’any 2016
es van subscriure un total de 838 convenis, l’any 2017 un total de 1.143 convenis, i
l’any 2018 un total de1.259 convenis.
Tot l’alumnat sord escolaritzat en centres de formació professional dual, amb la
modalitat bilingüe, disposa del servei d’intèrpret en llengua de signes catalana.
Barcelona, 19 de juliol de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 322/XII, relativa a l’Informe
de fiscalització 17/2018, sobre la reestructuració del sector públic de
la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 al 2016
290-00294/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 43494 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 322/XII, relativa
a l’Informe de fiscalització 17/2018, sobre la reestructuració del sector públic de la
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Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 al 2016 (tram. 290-00294/12), us
informo del següent:
Pel que fa al seguiment de les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que
es recullen en l’informe esmentat, cal dir que la informació subministrada al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) referent als processos de
reordenació ja està actualitzada quan es produeixen modificacions en les propostes
inicials d’extinció o quan no s’executa alguna de les mesures proposades.
La unitat responsable corresponent deixa constància, en totes les extincions produïdes, dels càlculs efectuats per informar el MINHAP sobre els estalvis derivats
dels processos de reordenació del sector públic i utilitza el mateix criteri de càlcul,
d’acord amb uns formularis preestablerts pel Departament de la Vicepresidència,
Economia i Hisenda. Cal indicar, però, que actualment el MINHAP ja no sol·licita
la informació relativa a aquests estalvis d’acord amb les especificacions de la Sindicatura de Comptes.
Sobre la diferència de criteris amb el MINHAP, ja se’ls ha comunicat les diferències de criteris a l’hora de donar de baixa una entitat i, si bé estem a l’espera que
es pronunciïn, reiterem que d’acord amb la normativa aplicable cal l’aprovació del
Govern i la ratificació de les altres administracions per a registrar l’esmentada baixa.
En relació a les entitats que encara tenien l’estat de reordenació denominat «Bvista», la Intervenció general fa un seguiment periòdic de les actuacions a realitzar per
l’entitat i el departament d’adscripció.
Barcelona,16 de juliol de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya i conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Resolució 324/XII, relativa a l’Informe
de fiscalització 19/2018, sobre les despeses de personal del
Departament de Governació i Relacions Institucionals, corresponent
a l’exercici del 2015
290-00296/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 43914 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 324/XII, relativa a
l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre les despeses de personal del Departament
de Governació i Relacions Institucionals, corresponent a l’exercici del 2015 (tram.
290-00296/12), us informo del següent:
El punt 2 de la Resolució 324/12 disposa que el Parlament insta el Govern a seguir les recomanacions que recull l’Informe de Fiscalització 19/2018 de la Sindicatura de Comptes.
A continuació, es detallen les recomanacions incloses en l’informe 19/2018 de
la Sindicatura de Comptes i les actuacions realitzades.
Recomanacions
«1. Caldria que, des de la perspectiva dels principis de transparència i de bon
govern, es determinés de manera expressa en l’articulat de la llei de pressupostos
l’estructura i els imports de les retribucions dels alts càrrecs».
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S’ha donat trasllat al Departament Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, perquè ho tingui en compte per a l’elaboració en un futur avantprojecte de llei de pressupostos.
«2. Caldria regular mitjançant una instrucció els aspectes que s’han de valorar en
les convocatòries per a la provisió provisional de llocs de treball.»
En data 11 de juliol de 2018 en l’àmbit de negociació del grup de treball de la
borsa d’interins va aprovar un Acord de criteris de selecció del personal d’administració i tècnic. Aquest Acord va ser ratificat a la reunió de la Mesa Sectorial del dia
16 de juliol del 2018.
Per implementar aquest Acord signat amb la representació sindical, actualment
des de la Secretaria d’Administració i Funció Pública s’està treballant per a l’elaboració d’un projecte de Decret pel qual es regulen els criteris i el procediment per a
la selecció de personal funcionari interí per a la cobertura de llocs de treball vacants
a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms.
«3. El DGRI hauria de reduir la temporalitat dels seus treballadors, interins i laborals, en la mesura que sigui possible.»
S’ha publicat l’Acord de Govern GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual
s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’estabilització i consolidació de
l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya per al 2017.
Això comporta una oferta d’un total de 15.018 places per a l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017, distribuïdes en:
– 4.323 places de personal funcionari, repartits entre 18 cossos diferents
– 685 places de personal laboral, de 44 categories diferents
– 10.010 places de personal docent, de 6 cossos diferents
«4. Segons la disposició addicional trenta-quatrena de la Llei 3/2017, del 27 de
juny, de pressupostos generals de l’Estat per al 2017, els òrgans competents en matèria de personal de cada administració pública i de les entitats del seu sector públic,
han de vetllar per evitar qualsevol tipus d’irregularitat en la contractació laboral
temporal que pugui donar lloc a la conversió d’un contracte temporal en indefinit
no fix».
Caldria analitzar la situació dels diferents contractes temporals que, en funció
del temps transcorregut des que es van subscriure, serien susceptibles de ser convertits en indefinits no fixos en virtut d’una sentència judicial, i, si escau, adoptar les
mesures necessàries per evitar-ho.
Abans de l’oferta pública de personal laboral, i d’acord amb l’establert en l’Acord
GOV156/2018 abans esmentat, cal tramitar el concurs de canvi de destinació.
En aquest sentit, s’ha aprovat i publicat la Resolució PDA/1748/2019, de 26 de
juny, (DOGC de 1/07/2019) de convocatòria de concurs de canvi de destinació per
a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública on consten totes les places vacants del departament.
La resta de departaments també han publicat el concurs de canvi de destinació
de personal laboral:
Resolució PRE/1616/2019, de 14 de juny. DOGC de 18/6/2019
Resolució VEH/1683/2019, de 20 de juny. DOGC de 26/6/2019
Resolució EXI/1658/2019, de 14 de juny. DOGC de 21/6/2019
Resolució INT/1641/2019, de 17 de juny. DOGC de 20/6/2019
Resolució EDU/1835/2019, de 4 de juliol. DOGC de 4/7/2019
Resolució SLT/1725/2019, de 25 de juny. DOGC de 28/6/2019
Resolució TES/1700/2019, de 21 de juny. DOGC de 26/6/2019
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«5. Caldria revisar el programa informàtic de nòmines perquè permetés garantir
l’adequació de la codificació i dels procediments actuals, vetllant pel compliment de
la normativa vigent aplicable i el reforçament dels necessaris sistemes de control.»
El programa informàtic de gestió integrada de personal (GIP) manté una actualització constant i requereix múltiples modificacions per adaptar-se als canvis normatius d’acord amb les instruccions que es donen des dels òrgans transversals: la
Direcció General de Pressupostos del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda d’una banda, i la Direcció General de Funció Pública del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de l’altra.
En conclusió, les recomanacions efectuades per la Sindicatura de Comptes en
l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre les despeses de personal del Departament
de Governació i Relacions Institucionals, corresponent a l’exercici del 2015, no només té efectes en relació amb aquest departament, sinó que hi ha recomanacions que
són d’àmbit transversal i que afecten a d’altres departaments.
En aquest sentit, i seguint les diferents recomanacions, s’han aprovat diferents
Acords que són d’afectació a tots els departaments i organismes de la Generalitat de
Catalunya. Pel que fa al punt 4, cada departament és competent per a l’aprovació de
la convocatòria de concurs de canvi de destinació de personal laboral i tots els departaments han complert amb la seva publicació.
Barcelona, 25 de juliol de 2019
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Control del compliment de la Resolució 355/XII, sobre l’impuls de
mesures per a augmentar la seguretat de certs barris de Figueres
290-00327/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 43691 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 355/XII, sobre
l’impuls de mesures per a augmentar la seguretat de certs barris de Figueres (tram.
290-00327/12), us informo del següent:
En els darrers dos anys, el Cos de Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de
Figueres han desenvolupat un desplegament d’accions més accentuat per prevenir el
frau elèctric i el cultiu de marihuana en barris com el de Sant Joan, Culubret i Bon
Pastor, del sector Oest del municipi de Figueres, incrementant el serveis planificats,
els dispositius i les estratègies policials. Aquests serveis i dispositius policials realitzats han destacat per la seva reiteració i pels resultats obtinguts.
Al llarg de l’any 2018 i des de l’inici de l’any 2019 s’han realitzat, de manera periòdica i planificada, una vintena d’inspeccions conjuntament amb la Guàrdia Urbana i Endesa, en forma de dispositius i en horari diürn, per prevenir el frau elèctric i
el possible cultiu de marihuana. El resultat d’aquests dispositius fins al mes d’agost
de 2018 va ser poc eficaç per evitar els talls reiterats d’electricitat i el cultiu de ma4.50.01. Compliment de resolucions
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rihuana en aquest sector. Per aquest motiu, a partir del mes de setembre de 2018,
l’Àrea Bàsica Policial (ABP) Figueres, amb col·laboració amb Endesa i la Guàrdia
Urbana de Figueres, van fer un seguit d’accions i estratègies policials que potencien
la participació de la Unitat d’Investigació de Figueres i el dispositiu ALBA. Aquest
dispositiu fa més de cinc anys que es manté des de l’ABP Figueres per actuar conjuntament amb Guàrdia Urbana contra el tràfic i el cultiu de substàncies estupefaents al sector oest de Figueres, especialment en els barris de Sant Joan i Culubret.
Amb l’aplicació d’aquestes estratègies policials que consisteixen en realitzar els
controls preventius per frau elèctric i del cultiu de marihuana en diferents franges
horàries d’actuació i, al mateix temps, incrementant les investigacions per part de
la Unitat d’Investigació de Figueres, el darrer trimestre de l’any 2018 va concloure
amb un increment dels comisos de marihuana en el sector Oest de Figueres i de les
detencions i imputacions pels delictes de frau elèctric i contra la salut pública.
A partir dels resultats obtinguts en el darrer trimestre del 2018 i amb l’historial
recent d’incidències en la xarxa elèctrica, s’ha dissenyat un nou Pla de Xoc que incorpora un major nombre d’actuacions en la xarxa de subministrament elèctric dels
barris del Culubret, Bon Pastor i Sant Joan de Figueres.
Aquest Pla de Xoc, previst per tot l’any 2019, contempla el compromís per part
de l’ABP Figueres, Guàrdia Urbana i Endesa principalment, per actuar amb una determinada periodicitat al sector Oest de Figueres, en funció de les incidències detectades i de l’evolució de les investigacions.
El Pla de Xoc 2019 consisteix en incidir en diferents àmbits amb:
1. Operatius de control i inspecció contra el frau elèctric
– S’ha dissenyat un calendari de controls i inspeccions contra el frau elèctric
amb una periodicitat quinzenal. La Guàrdia Urbana i efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana acompanyen els operaris d’Endesa a aquells domicilis susceptibles
de presentar frau elèctric, per realitzar les desconnexions i imputacions pertinents.
– Des de l’ABP Figueres es garanteixen les actuacions amb seguretat dels operaris d’Endesa en la implementació de mesuradors de consums i monitorització de la
xarxa elèctrica cada cop que aquesta companyia ho requereixi.
– Els tècnics d’Endesa i els membres de la Unitat d’Investigació de Figueres fan
mensualment, i de manera camuflada i discreta, les diferents comprovacions tècniques pertinents per a la detecció de possibles cultius de marihuana en franges horàries imprevisibles.
2. Operatius contra el tràfic de substàncies estupefaents
– S’han potenciat els controls per part de la Guàrdia Urbana de Figueres als accessos motoritzats del sector Oest de Figueres, en aquelles franges horàries de possible intercanvi de substàncies estupefaents.
– S’han incorporat, dins del dispositiu ALBA, dotacions de paisà del Grup de Delinqüència Urbana per detectar i interceptar mensualment possibles intercanvis o trasllat de substàncies estupefaents en les immediacions dels barris objecte de seguiment.
– Mensualment, i en funció de la intel·ligència policial adquirida en base als
operatius realitzats, la Unitat d’Investigació de Figueres porta a terme les entrades i
perquisicions judicials oportunes per cultiu de marihuana.
3. Altres Actuacions
– S’actua mensualment en l’àmbit de l’absentisme escolar en coordinació amb els
serveis educatius de l’Alt Empordà.
– S’atenen aquells requeriments de grups de risc com gent gran amb assessorament, acollida i seguiment per part de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat de
l’ABP Figueres i possible derivació, si s’escau, als serveis socials de l’Ajuntament
de Figueres.
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– Es fa un seguiment periòdic de les actuacions policials i incidències més rellevants detectades amb els representants de l’associació de veïns del Culubret.
Barcelona, 23 de juliol de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 20/XII, sobre l’agenda 2030 per al
desenvolupament sostenible
390-00020/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 44048 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Moció 20/XII del Parlament de Catalunya,
sobre l’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (tram. 390-00020/12), us
adjunto l’informe de compliment elaborat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.
Barcelona, 23 de juliol de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Moció 45/XII, sobre contaminació,
qualitat de l’aire i salut pública
390-00045/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 43656 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a l’apartat n) de la Moció 45/XII, sobre contaminació, qualitat de l’aire i salut pública (tram. 390-00045/12), us informo del
següent:
Pel que fa a l’apartat n, en aquests moments s’han iniciat els treball dels nous Pla
Director de Mobilitat i Pla Director d’Infraestructures en l’àmbit de I’ATM de Barcelona, on es preveu un ampli període participatiu en el qual, tant els agents socials
com territorials, podran participar en la definició de les mesures a incorporar en els
plans, i per tant, en concretar aquelles actuacions on han de destinar-se les inversions en el transport públic.
Barcelona, 18 de juliol de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
4.50.02. Compliment de mocions
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4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre la negativa a complir la Moció 89/XII,
sobre la precarietat laboral
354-00135/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública, en la sessió 13, tinguda el 25.07.2019, DSPC-C 325.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre la fallada i les incidències del programa
Esfera al final del curs 2018-2019
354-00155/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública, en la sessió 13, tinguda el 25.07.2019, DSPC-C 325.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració i Funció
Pública davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública perquè informi sobre el compliment del punt 11, relatiu a
l’ocupació pública, de la Moció 89/XII, sobre la precarietat laboral
356-00492/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió 13, tinguda el 25.07.2019, DSPC-C 325.

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre la negativa a complir la Moció 89/XII,
sobre la precarietat laboral
355-00086/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió
13, tinguda el 25.07.2019, DSPC-C 325.
4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

82

BOPC 400
1 d’agost de 2019

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre la fallada i les incidències del programa
Esfera al final del curs 2018-2019
355-00087/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió
13, tinguda el 25.07.2019, DSPC-C 325.

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

Compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
per a informar sobre el compliment del punt 11, relatiu a l’ocupació
pública, de la Moció 89/XII, sobre la precarietat laboral
357-00595/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la sessió
13, tinguda el 25.07.2019, DSPC-C 325.

Compareixença de José Manuel Soria López, exministre d’Indústria,
Energia i Turisme, en qualitat de testimoni, davant la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00119/12
ACORD
Mesa del Parlament, 30.07.2019

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.

Compareixença de Teresa Ribera Rodríguez, ministra de Transició
Energètica i Medi Ambient i ex-secretària d’estat de Canvi Climàtic,
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el
Projecte Castor
365-00120/12
ACORD
Mesa del Parlament, 30.07.2019

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.
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Compareixença de Juan José Durán, director del Departament de
Recursos Geològics de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya, en qualitat
de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00121/12
ACORD
Mesa del Parlament, 30.07.2019

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.

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

4.70.01.

Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller
de Territori i Sostenibilitat
330-00148/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 44138 / Coneixement: 30.07.2019

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que durant l’absència de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, els
dies 29 i 30 de juliol, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx
del seu Departament i de les seves atribucions el conseller de Territori i Sostenibilitat.
Cordialment,
Barcelona, 26 de juliol de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 173/2019, de 26 de juliol, d’encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern al conseller de Territori i Sostenibilitat
els dies 29 i 30 de juliol de 2019, és publicat al DOGC 7927, de 29 de juliol de 2019.

4.87.

Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.15.

Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 1882/2019, plantejada per la Sala
Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació
a la disposició addicional tretzena de la Llei 5/2012, de mesures
fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre
les estades en establiments turístics, per una possible vulneració de
l’article 149.1, apartats 7 i 18, de la Constitució espanyola
382-00002/12
CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT
Reg. 44039 / Provisió del president del TC del 26.07.2019

Acord: Mesa del Parlament, 30.07.2019.
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