PLE
DOSSIER
Sessió 21, dimecres 12 de desembre de 2018
Primera part

ORDRE DEL DIA
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 12 de desembre, a les 10.00 h).
2. Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a donar compte
de la modificació en la composició del Govern. Tram. 350-00003/12. President de la
Generalitat. Substanciació.
3. Homenatge en memòria de l’exdiputat i exconseller Agustí Maria Bassols i Parés.
Tram. 401-00006/12. Junta de Portaveus. Substanciació.
4. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (article 49.2
del Reglament).
5. Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2019. Tram. 230-00001/12.
Mesa Ampliada. Debat i votació.
6. Projecte de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, de la Sindicatura
de Comptes i del Síndic de Greuges per al 2019. Tram. 230-00002/12. Mesa Ampliada. Debat i votació.
7. Decret llei 6/2018, del 13 de novembre, relatiu al tipus de gravamen aplicable a les
escriptures públiques que documenten l’atorgament de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària. Tram. 203-00006/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre
la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 206, 17).
8. Decret llei 7/2018, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen mesures transitòries
per continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar
per a determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol,
de prestacions socials de caràcter econòmic. Tram. 203-00007/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat:
BOPC 212, 12).
9. Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires. Tram. 202-00011/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Debat de totalitat (text presentat: BOPC 77, 7).
10. Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2015.
Tram. 257-00003/11. Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 197, 23).
11. Interpel·lació al Govern sobre la situació de les plantilles dels cossos de mossos
d’esquadra i bombers. Tram. 300-00050/12. Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.
12. Interpel·lació al Govern sobre la situació dels cossos de mossos d’esquadra i
bombers. Tram. 300-00051/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
Substanciació.
13. Interpel·lació al Govern sobre l’atenció a la població en situació d’emergència. Tram. 300-00052/12.
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. (Retirada.)
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14. Interpel·lació al Govern sobre el servei de rodalia a Catalunya. Tram. 300-00053/12.
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
15. Interpel·lació al Govern sobre la gestió de les infraestructures. Tram. 300-00055/12.
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
16. Interpel·lació al Govern sobre el règim del 78 i la necessitat de plena sobirania per
a construir un país alliberat nacionalment i socialment. Tram. 300-00054/12. Subgrup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.
17. Interpel·lació al Govern sobre l’adoctrinament a les escoles. Tram. 300-00056/12.
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
18. Interpel·lació al Govern sobre el retorn social del rescat bancari. Tram. 30000057/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
19. Interpel·lació al Govern sobre l’ascens de la ultradreta. Tram. 300-00058/12. Grup
Parlamentari Republicà. Substanciació.
20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària i comunitària. Tram. 302-00034/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat
i votació.
21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la funció pública. Tram. 30200035/12. Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
Debat i votació.
22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la Generalitat. Tram. 302-00036/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Debat i votació.
23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra les violències
masclistes. Tram. 302-00037/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Debat i votació.
24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets civils i polítics dels
membres de la sindicatura electoral del referèndum de l’1 d’octubre de 2017. Tram.
302-00038/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació.
25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat de cuidar els
professionals de la salut. Tram. 302-00040/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
26. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals. Tram. 302-00039/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i
votació.

Dossier
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Punt 1 | Substanciació
Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple
SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 12 DESEMBRE DE 2018 A LES 10.00 H

Preguntes al Govern

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les retallades en la
universitat pública. Tram. 310-00070/12. Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.
2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del Cos
de Mossos d’Esquadra. Tram. 310-00073/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la defensa del Parlament de Catalunya i del Govern de la Generalitat davant els intents d’ens privats
d’atribuir-se’n les funcions i la representació. Tram. 310-00074/12. Eva Granados
Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de seguretat pública. Tram. 310-00077/12. Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la funció pública.
Tram. 310-00075/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Substanciació.
6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’actuació del Cos de
Mossos d’Esquadra. Tram. 310-00076/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desenvolupament i
la situació actual del Projecte Castor arran de les darreres decisions judicials. Tram.
310-00071/12. Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les arbitrarietats del
Tribunal Constitucional en la defensa dels drets fonamentals. Tram. 310-00072/12.
Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la proposta de nova
política agrària comuna. Tram. 310-00078/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aplicació del Decret d’escola inclusiva. Tram. 310-00079/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
Preguntes al president de la Generalitat

11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre
la situació política i social. Tram. 317-00040/12. Carles Riera Albert, del Subgrup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.
12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre
la situació política. Tram. 317-00041/12. Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.
13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la
situació política. Tram. 317-00039/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00043/12. Anna Caula i Paretas, del
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
Dossier
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15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre
els esdeveniments de l’actualitat política. Tram. 317-00042/12. Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la
situació política. Tram. 317-00038/12. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
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Punt 4 | Coneixement
Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions
(article 49.2 del Reglament)
Comissions legislatives

Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (CAERIT)
Presidenta:
Aurora Madaula i Giménez (JxCat)
Vicepresident:
Gerard Gómez del Moral i Fuster (ERC)
Secretària:
Esther Niubó Cidoncha (PSC-Units)
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS)
President:
Lucas Silvano Ferro Solé (CatECP)
Vicepresident:
David Bertran Román (Cs)
Secretària:
Rosa Maria Ibarra Ollé (PSC-Units)
Comissions específiques

Comissió del Síndic de Greuges (CSG)
President:
Ramon Espadaler i Parcerisas (PSC-Units)
Vicepresidenta:
María Francisca Valle Fuentes (Cs)
Secretària:
Noemí Llauradó Sans (ERC)
Comissió de la Infància (CDI)
Presidenta:
Najat Driouech Ben Moussa (ERC)
Vicepresidenta:
Saloua Laouaji Faridi (JxCat)
Secretària:
Marta Ribas Frías (CatECP)
Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (CIACE)
President:
Antoni Morral i Berenguer (JxCat)
Vicepresidenta:
Elisenda Alamany Gutiérrez
Secretària:
Gemma Espigares Tribó (ERC)

Dossier
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Punt 5 | Debat i votació
Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2019
230-00001/12
DICTAMEN

Al Ple del Parlament

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de novembre de
2018, ha estudiat el projecte de pressupost del Parlament per al 2019 i, d’acord amb
els apartats 3.g i 4 de l’article 37 del Reglament del Parlament, ha aprovat el següent
Dictamen

La Mesa Ampliada del Parlament de Catalunya acorda:
a) Aprovar el projecte de pressupost del Parlament per al 2019 i trametre’l al Ple
perquè, si escau, l’aprovi.
b) Trametre al Ple la següent proposta d’article, perquè, si escau, l’aprovi i la incorpori al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019:
«1. Els romanents resultants de la liquidació del pressupost del Parlament són
recursos financers propis d’aquesta institució, l’aplicació dels quals, per a atendre
necessitats del Parlament, correspon a la Mesa.
»2. La Tresoreria de la Generalitat ha de lliurar les dotacions pressupostàries de
la secció PA, servei pressupostari PA 01, trimestralment, de manera anticipada i en
ferm, i a nom del Parlament.
»3. La Mesa del Parlament pot acordar modificacions de crèdit de la secció
PA, servei pressupostari PA 01, sense limitacions, la qual cosa ha de comunicar al
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i pot acordar criteris de
vinculació dels crèdits diferents dels que estableix aquesta llei.»
Palau del Parlament, 26 de novembre de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2019
Cap Art.

Conc. Aplicació Nom

Import
concepte

Import
article

Import total
i per capítol

TOTAL PRESSUPOST PARLAMENT DE CATALUNYA ( PA01)

61.179.004,53

1

31.507.110,53

REMUNERACIONS DEL PERSONAL
10
1000001
1000002

ALTS CÀRRECS
Alts càrrecs
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries

8.378.557,29
5.745.255,05
2.633.302,24

1100001
1100002

PERSONAL EVENTUAL
Personal eventual
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries

1.183.892,52
630.896,30
552.996,22

1200001
1200009

PERSONAL FUNCIONARI
Retribucions bàsiques
Retribucions bàsiques
Imprevist i millores matèria personal

100

11
110

12
120

Dossier

8.378.557,29

1.183.892,52

17.231.323,72
12.558.474,91
12.156.450,26
402.024,65
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Cap Art.

Conc. Aplicació Nom
121
1210001

15

Retribucions complementàries
Retribucions complementàries

Import
concepte

1510001

0,00
0,00
91.575,00
91.575,00

1600001
1600002
1600004

ASSEGURANCES I COTITZACIONS
SOCIALS
Quotes socials
Seguretat Social
MUFACE
Altres règims de previsió social

4.315.370,00
4.310.870,00
0,00
4.500,00

1500001
151

16
160

17
171
1710001
172
1720001
173
1730001

2

PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS
SOCIALS
Aportacions a plans de pensions
Aportacions a plans de pensions
Altres prestacions socials
Prestacions complementàries
Despeses socials
Despeses socials

91.575,00

4.315.370,00

306.392,00
0,00
0,00
288.392,00
288.392,00
18.000,00
18.000,00

DESPESES CORRENTS DE BÉNS I
SERVEIS
20
200
2000002
201
2010001
202
2020001
2020002
203
2030001

21

LLOGUERS I CÀNONS
Lloguers i cànons de terrenys, béns
naturals, edificis i altres construccions
Altres lloguers i cànons de terrenys, béns
naturals, edificis i altres construccions
Lloguers i cànons de material transport
Lloguers i cànons de material de transport
Lloguers i cànons d’equips per a procés
de dades, programari i reprografia
Lloguers i cànons d’equips per a procés
de dades
Lloguers d’equips reprografia i de
fotocopiadores
Lloguers i cànons d’altre immobilitzat
material
Lloguers i cànons d’altre immobilitzat
material

10.319.444,00
578.000,00
109.000,00
109.000,00
50.750,00
50.750,00
388.000,00
380.000,00
8.000,00
30.250,00
30.250,00

CONSERVACIÓ I REPARACIÓ
Conservació, reparació i manteniment
terrenys, béns naturals, edificis i altres
construccions

210

Import total
i per capítol

4.672.848,81
4.672.848,81

INCENTIUS AL RENDIMENT I
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
Incentius al rendiment
Productivitat
Activitats extraordinàries
Gratificacions serveis extraordinaris

150

Import
article

1.622.865,00

1.050,00
2100001

Conservació, reparació i manteniment de
terrenys, béns naturals, edificis i altres
construccions
1.050,00

Dossier
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Cap Art.

Conc. Aplicació Nom
211
2110001
212
2120001
2120002
2120003
213
2130001
214
2140001

22
220
2200001
2200002
221
2210001
2210002
2210003
2210005
2210006
2210089
222
2220001
2220003
223
2230001
224
2240001
225
2250001
226
2260001
2260002
2260005
2260006
2260007
2260011
2260039
2260040
2260089

Dossier

Conservació, reparació i manteniment
material transport
Conservació, reparació i manteniment
material transport
Conservació, reparació i manteniment
d’equips procés de dades, programari i
reprografia
Conservació, reparació i manteniment
d’equips per a procés de dades
Conservació, reparació i manteniment
equips reprografia i fotocopiadores
Manteniment aplicacions informàtiques
Conservació, reparació i manteniment
d’altre immobilitzat material
Conservació, reparació i manteniment
d’altre immobilitzat material
Altres despeses de conservació,
reparació i manteniment
Altres despeses de conservació, reparació
i manteniment
MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I
ALTRES
Material d’oficina
Material ordinari no inventariable
Premsa, revistes, llibres i altres
publicacions
Subministraments
Aigua i energia
Combustible per a mitjans de transport
Vestuari
Productes farmacèutics i analítiques
Compres de mercaderies i matèries
primeres
Altres subministraments
Comunicacions
Despeses postals, missatgeria i altres
similars
Comunicacions mitjançant serveis veu i
dades adquirits altres entitats
Transports
Transports
Despeses d’assegurances
Despeses d’assegurances
Tributs
Tributs
Despeses diverses
Exposicions, certàmens i altres activitats
promoció
Atencions protocol·làries i representatives
Organització reunions i conferències
Oposicions i proves selectives
Publicacions i edictes als diaris oficials
Formació dels empleats públics
Despeses per serveis bancaris
Inscripció com a soci o altra figura a
organismes o a entitats de caràcter
associatiu
Altres despeses diverses

Import
concepte

Import
article

Import total
i per capítol

3.000,00
3.000,00
744.700,00
163.900,00
200.000,00
380.800,00
826.775,00
826.775,00
47.340,00
47.340,00

3.859.899,00
191.350,00
138.050,00
53.300,00
604.110,00
399.660,00
36.000,00
41.000,00
3.000,00
15.000,00
109.450,00
188.140,00
10.000,00
178.140,00
18.000,00
18.000,00
108.250,00
108.250,00
400,00
400,00
479.245,00
5.000,00
66.100,00
500,00
500,00
8.000,00
77.120,00
1.000,00
4.750,00
316.275,00
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Cap Art.

Conc. Aplicació Nom
227
2270001
2270005
2270008
2270011
2270089
228
2280002
2280003
2280005

23

2310001

INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
Dietes, locomoció i trasllats
Dietes, locomoció i trasllats
Altres indemnitzacions
Altres indemnitzacions

2400001

DESPESES DE PUBLICACIONS
Despeses de publicacions
Despeses de publicacions

230
2300001
231

24
240

4

Import
article

482
4820001
4820006

6

15.000,00
373.199,00
1.150.410,00
738.860,00
261.550,00
150.000,00
3.778.680,00
310.600,00
310.600,00
3.468.080,00
3.468.080,00
480.000,00
480.000,00
480.000,00

16.175.200,00

A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI
DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS
16.175.200,00
A altres institucions sense fi de lucre
16.175.200,00
A altres institucions sense fi de lucre
i a altres ens corporatius
40.000,00
A grups parlamentaris
16.135.200,00

INVERSIONS REALS
61
610
6100001

62

INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS
Inversions en edificis i altres
construccions
Inversions en edificis i altres
construccions per compte propi

3.167.250,00

1.369.550,00
1.369.550,00
1.369.550,00

6200001

INVERSIONS EN MAQUINÀRIA,
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Inversions en maquinària, instal·lacions
i utillatge
Inversions en maquinària i utillatge

155.300,00
155.300,00

6400001

INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS
Inversions en mobiliari i estris
Inversions en mobiliari i estris

370.000,00
370.000,00

620

64
640

Import total
i per capítol

1.119.994,00
677.295,00
500,00
54.000,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
48

Dossier

Treballs realitz. persones físiques o
jurídiques
Neteja i sanejament
Estudis i dictàmens
Intèrprets i traductors
Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i
destrucció
Altres treballs realitzats per persones
físiques o jurídiques
Serveis informàtics
Serveis informàtics realitzats per altres
entitats
Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents
Solucions TIC CTTI - Projectes sota
demanda

Import
concepte

155.300,00

370.000,00
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Cap Art.

Conc. Aplicació Nom

65

6500001

INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS
DE DADES I TELECOMUNICACIONS
Inversions en equips de procés de
dades i telecomunicacions
Inversions en equips de procés de dades

309.900,00
309.900,00

6700001

INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT
MATERIAL
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en altre immobilitzat material

36.500,00
36.500,00

6800002
6800005

INVERSIONS EN IMMOBILITZAT
INTANGIBLE
Inversions en immobilitzat intangible
Inversions en aplicacions informàtiques
Desenvolupament sistemes informació

650

67
670

68
680

8

Import
article

830
8300001

CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I
BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC
Concessió de préstecs i bestretes fora
del sector públic
Préstecs i bestretes concedits al personal

Import total
i per capítol

309.900,00

36.500,00

926.000,00
926.000,00
1.000,00
925.000,00

VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS
83

Dossier

Import
concepte

10.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00
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Punt 6 | Debat i votació
Projecte de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, de la
Sindicatura de Comptes i del Síndic de Greuges per al 2019
230-00002/12
TRAMESA AL PLE

Al Ple del Parlament

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de novembre de
2018, ha estudiat els pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, del Síndic
de Greuges i de la Sindicatura de Comptes per al 2019. S’acorda, elevar-los al Ple
perquè els aprovi.
Palau del Parlament, 26 de novembre de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

Projecte de pressupost 2019. Consell de Garanties Estatutàries
Cap. Art.

Conc. Aplicació Nom

TOTAL PRESSUPOST
1
10

1100001
1100002

PERSONAL EVENTUAL
Personal eventual
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries

1200001
1200009

PERSONAL FUNCIONARI
Retribucions bàsiques
Retribucions bàsiques
Imprevistos i millores en matèria de personal

388.936,58
21.989,44

1210001

Retribucions complementàries
Retribucions complementàries

588.371,84

1300001
1300002
1300003

PERSONAL LABORAL
Personal laboral fix
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries
Altres remuneracions personal laboral fix

6,00
6,00
6,00

1310001
1310002
1310003

Personal laboral temporal
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries
Altres remuneracions personal laboral fix

78.878,66
7.540,08
1.670,00

1510001

INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS
EXTRAORDINÀRIES
Activitats extraordinàries
Gratificacions serveis extraordinaris

110

12
120

121

13
130

131

15
151

Import total
i per capítol
3.394.618,46
2.565.782,46

1000001
1000002
11

Import
article

REMUNERACIONS DEL PERSONAL
ALTS CÀRRECS
Retribucions bàsiques i altres remuneracions
Retribucions bàsiques alts càrrecs
Retribucions complementàries alts càrrecs

100

Dossier

Import
concepte

1.189.429,74
397.752,00
791.677,74
12,00
6,00
6,00
999.297,86

88.106,74

4.000,00
4.000,00

11

ple 21
12 de desembre de 2018

Cap. Art.

Conc. Aplicació Nom

16

ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS
160
1600001
1600002
1600004

17
172
1720001
173
1730001
2

Import
article

200
2000002
202
2020001
2020002
203
2030001
21
210
2100001
212
2120001
2120002
2120003
213
2130001
214
2140001

22
220
2200001
2200002
221
2210001
2210003
2210089

Import total
i per capítol

284.924,12

Quotes socials
Quotes socials: Seguretat Social
284.912,12
Quotes socials: Muface
6,00
Quotes socials: Altres règims de previsió social
6,00
PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS
Altres prestacions socials
Prestacions complementàries
Despeses socials
Despeses socials

12,00
6,00
6,00

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS
20

Dossier

Import
concepte

LLOGUERS I CÀNONS
Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals,
edificis i altres construccions
Altres lloguers i cànons de terrenys, béns
naturals, edificis i altres construccions
Lloguers i cànons d’equips per a procés de
dades i programari
Lloguers i cànons d’equips per a procés de
dades i programari
Lloguer equips reprografia i fotocopies
Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material
Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material
CONSERVACIÓ I REPARACIÓ
Conservació, reparació i manteniment
terrenys, béns naturals, edificis i altres
construccions
Conservació, reparació i manteniment de
terrenys, béns naturals, edificis i altres
construccions
Conservació, reparació i manteniment
d’equips procés de dades
Manteniment maquinari
Conservació, reparació i manteniment equips
reprografia i fotocopiadores
Manteniment aplicacions informàtiques
Conservació, reparació i manteniment d’altre
inmobilitzat material
Conservació, reparació i manteniment d’altre
immobilitzat material
Altres despeses de conservació, reparació i
manteniment
Altres despeses de conservació, reparació i
manteniment
MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
Material d’oficina
Material ordinari no inventariable
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
Subministraments
Aigua i energia
Vestuari
Altres subministraments

673.836,00
10.618,00

10.600,00

6,00
6,00
6,00
88.500,00

8.700,00

1.050,00
2.100,00
1.450,00

69.200,00

6.000,00
514.718,00
15.000,00
32.000,00
101.000,00
2.000,00
1.100,00
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ple 21
12 de desembre de 2018

Cap. Art.

Conc. Aplicació Nom
222

Import
article

Import total
i per capítol

Comunicacions postals, telefòniques i altres
2220001
2220003

223
2230001
224
2240001
225
2250001
226
2260002
2260004
2260005
2260006
2260010
2260011
2260089
227
2270001
2270002
2270005
2270008
2270011
2270013
2270089
228
2280002
2280003
23

Comunicacions postals, missatgeria i altres
Comunicacions mitjançant serveis veu i dades
adquirits altres entitats
Transports
Transports
Despeses d’assegurances
Despeses d’assegurances
Tributs
Tributs
Despeses diverses
Atencions protocolàries i representatives
Jurídics i contenciosos
Organitzacions reunions,conferències i cursos
Oposicions i proves selectives
Premis
Formació dels empleats públics
Altres despeses diverses
Treballs realitzats per altres empreses
Neteja i sanejament
Seguretat
Estudis i dictàments
Intèrprets i traductors
Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i
destrucció
Treballs tècnics
Altres treballs realitzats per persones físiques
o jurídiques
Serveis informàtics
Serveis informàtics realitzats per altres entitats
Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents

2310001

INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
Dietes, locomoció i trasllats
Dietes, locomoció i trasllats
Altres indemnitzacions
Altres indemnitzacions

2400001

DESPESES DE PUBLICACIONS
Despeses de publicacions
Despeses de publicacions

230
2300001
231

24
240

6

5.200,00
22.000,00
1.000,00
27.300,00
5.800,00
5.000,00
6,00
15.000,00
2.000,00
6,00
20.000,00
14.000,00
87.500,00
86.000,00
6,00
2.000,00
2.300,00
9.000,00
4.000,00
52.500,00
3.000,00
35.000,00
25.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00

INVERSIONS REALS
61

6100001

INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions en edificis i altres construccions

6400001

INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS
Inversions en mobiliari i estris
Inversions en mobiliari i estris

610

64
640

Dossier

Import
concepte

149.000,00

50.000,00
50.000,00
15.000,00
15.000,00
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Cap. Art.

Import
concepte

Conc. Aplicació Nom

65

INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE
DADES I TELECOMUNICACIONS
650
6500001

67
670
6700001
8

Import
article

35.000,00

Inversions equips procés de dades i
telecomunicacions
Inversions equips procés de dades i
telecomunicacions

35.000,00

INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT
MATERIAL
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en altre immobilitzat material

49.000,00
49.000,00

ACTIUS FINANCERS
83
830
8300001

Import total
i per capítol

6.000,00

CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES
FORA DEL SECTOR PÚBLIC
Concessió de préstecs i bestretes fora del
sector públic
Préstecs i bestretes concedits al personal

6.000,00

6.000,00

Projecte de pressupost per a l’exercici 2019. Sindicatura de Comptes de Catalunya
SERVEI ÚNIC / ESTAT DE DESPESES		
Aplicació econòmica

Explicació de la despesa

1

CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL
PERSONAL
10
100
100.000100
100.000200

11
110
110.000100
110.000200

12
120
120.000100
120.000900
121
121.000100

15
150
150.000100
151
151.000100
Dossier

ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS
Retribucions Bàsiques i Altres
Remuneracions
Retribucions bàsiques alts càrrecs
Retribucions complementàries alts
càrrecs
ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL
Personal Eventual
Retribucions bàsiques personal eventual
Retribucions complementàries personal
eventual
ARTICLE 12. FUNCIONARIS
Retribucions Personal
Retribucions bàsiques funcionaris
Imprevistos i millores en matèria de
personal
Retribucions Complementàries
Retribucions complementàries
funcionaris
ARTICLE 15. INCENTIUS RENDIMENT I
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
Incentius al Rendiment
Productivitat
Activitats Extraordinàries
Gratificacions Serveis Extraordinaris

NÚMERO ORGÀNIC 03.01
Total per Total per articles
conceptes
i capítols
9.194.741,59
1.008.356,02
1.008.356,02
420.347,06
588.008,96
67.428,76
67.428,76
23.446,60
43.982,16
6.914.456,81
3.833.148,05
3.678.094,23
155.053,82
3.081.308,76
3.081.308,76

2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
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Aplicació econòmica
16

160.000100
160.000200

ARTICLE 16. ASSEGURANCES I
PRESTACIONS SOCIALS
Quotes Socials
Seguretat Social
Quotes MUFACE

170.0001

ARTICLE 17. PENSIONS I ALTRES
PRESTACIONS SOCIALS
Pensions
Pensions

160

17
170

2

Total per Total per articles
conceptes
i capítols

Explicació de la despesa

1.202.500,00
1.202.500,00
1.200.000,00
2.500,00

0,00
0,00
0,00

CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS
CORRENTS I DE SERVEIS
ARTICLE 20. LLOGUERS

20

1.790.396,85
755.000,00

201

20.000,00
201.000100

Lloguer de béns mobles

200.000200

Lloguer de béns immobles

202.000200

Lloguer equips de reprografia i
fotocopiadores

20.000,00

200

720.000,00
720.000,00

202

15.000,00

21

15.000,00

ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I
REPARACIÓ

146.600,00

210

50.000,00
210.000100

Conservació, reparació i manteniment
terrenys, b.naturals, edificis

211.000100

Conservació, reparació i manteniment
materials de transport

212.000200

Conservació, reparació i manteniment
equips reprografia i fotocopiadores
Manteniment aplicacions informàtiques

50.000,00

211

2.400,00
2.400,00

212

94.200,00

212.000300
22
220
220.000100
220.000200
221
221.000140
221.000160
221.000200
221.000300
221.000500
221.008900

ARTICLE 22. MATERIAL,
SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
Material d’Oficina
Material ordinari no inventariable
Premsa, revistes, llibres i altres
publicacions
Subministraments de Béns i Serveis
Aigua
Electricitat
Combustible per a mitjans de transport
Vestuari
Productes farmacèutics i analítiques
Altres subministraments

4.200,00
90.000,00

757.796,85
100.000,00
50.000,00
50.000,00
80.000,00
10.000,00
60.000,00
1.800,00
4.200,00
2.500,00
1.500,00

222

10.000,00
222.000100
222.000300

Despeses postals, missatgeria i altres
similars
Comunicacions

223.000100

Transports

10.000,00
0,00

223

Dossier

0,00
0,00
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Aplicació econòmica

Total per Total per articles
conceptes
i capítols

Explicació de la despesa

224

50.000,00
224.000100

Despeses d’assegurances

225.000100

Tributs

50.000,00

225

230,00

226

230,00

226.000450
226.000500
226.000600
226.000700
226.001000
226.001100
226.008900

Despeses Diverses
Atencions protocol·làries i
representatives
Jurídics i contenciosos
Organització de reunions i conferències
Oposicions i proves selectives
Publicació anuncis oficials
Premis
Formació i promoció del personal
Altres despeses diverses

20.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
50.000,00
10.000,00

227.000100
227.000200
227.001100

Treballs Realitzats per Altres Empreses
Neteja i Sanejament
Seguretat
Custòdia, dipòsit i emmagatzematge

80.000,00
65.000,00
20.000,00

226.000200

227

227.000500
227.001300
227.008900

Estudis i treballs tècnics
Treballs tècnics
Altres treballs realitzats per altres
empreses

228.000300

TIC-CTTI serveis recurrents

116.000,00

330.000,00

10.000,00
10.000,00
145.000,00

228

71.566,85

23

71.566,85

ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER
RAÓ DEL SERVEI

91.000,00

230

40.000,00
230.000100

Dietes, locomoció i trasllats

231.000100

Altres indemnitzacions

232.000100

Dotació ajuts menjar

233.000100

Dotació Fons d’Ajut Social

40.000,00

231

0,00
0,00

232

51.000,00
51.000,00

233

0,00

24

0,00

ARTICLE 24. DESPESES DE
PUBLICACIONS

40.000,00

240

40.000,00
240.000100

4

Despeses de publicacions

40.000,00

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
ARTICLE 40. AL SECTOR PÚBLIC
ESTATAL

23.000,00
18.000,00

409

18.000,00
409.000100

44

A altres ens dependents del sector
públic estatal

18.000,00

ARTICLE 44. A EMPRESES PÚBLIQUES
I D’ALTRES ENS PÚBLICS

0,00

449

0,00
449.000200

Dossier

Amb les universitats públiques

0,00
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Aplicació econòmica

Total per Total per articles
conceptes
i capítols

Explicació de la despesa
ARTICLE 48. A FAMILIES,
INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I
ALTRES ENS CORPORATIUS

5.000,00

482

5.000,00
482.000100

49

A altres institucions sense fi de lucre i
altres ens corporatius

5.000,00

ARTICLE 49. A L’EXTERIOR

0,00

490

0,00
490.000100

6

Programes de cooperació amb altres
òrgans de control extern

0,00

CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS
ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS
I ALTRES CONSTRUCCIONS

325.000,00

61

50.000,00
610

50.000,00
610.000100

62

Inversions en edificis i altres
construccions

50.000,00

ARTICLE 62. INVERSIONS EN
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I
UTILLATGE

30.000,00

620

30.000,00
620.000100

64

Inversions en maquinària, instal·lacions i
utillatge

30.000,00

ARTICLE 64. INVERSIONS EN
MOBILIARI I ESTRIS

70.000,00

640

70.000,00
640.000100

65

Inversions en mobiliari i estris

70.000,00

ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIPS
DE PROCÉS DE DADES

175.000,00

650

175.000,00
650.000100

8
83
830
830.000100

Inversions en equips de procés de dades
CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83. CONCESSIÓ DE
PRÉSTECS I BESTRETES FORA DEL
SECTOR PÚBLIC
Préstecs i bestretes concedits al
personal
Préstecs i bestretes concedits al
personal

175.000,00
31.200,00
31.200,00
31.200,00
31.200,00

Total pressupost per a l’any 2019. Sindicatura de Comptes
de Catalunya
CAPÍTOL I

9.194.741,59

CAPÍTOL II

1.790.396,85

CAPÍTOL IV

23.000,00

CAPÍTOL VI

325.000,00

CAPÍTOL VIII
TOTAL

Dossier

31.200,00
11.364.338,44
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Projecte de pressupost 2019. Síndic de Greuges
Cap.

Art. Conc. Aplicació Nom

TOTAL PRESSUPOST
1
10

1000001
1000002

1100001
1100002

PERSONAL EVENTUAL
Personal eventual
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries

11
110

12

1210001

PERSONAL FUNCIONARI
Retribucions bàsiques
Retribucions bàsiques
Imprevistos i millora en matèria de
personal
Retribucions complementàries
Retribucions complementàries

1310001
1310002

PERSONAL LABORAL
Personal laboral temporal
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries

120
1200001
1200009
121

13
131

15

1510001

INCENTIUS AL RENDIMENT I
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
Incentius al rendiment
Productivitat
Activitats extraordinàries
Gratificacions serveis extraordinaris

1600001

ASSEGURANCES I COTITZACIONS
SOCIALS
Quotes socials
Seguretat Social

1710001

PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS
SOCIALS
Pensions
Aportacions a plans de pensions

150
1500001
151

16
160

17
171

2

200
2000002
201
2010001

LLOGUERS I CÀNONS
Lloguers i cànons de terrenys, béns
naturals, edificis i altres construccions
Altres lloguers i cànons de terrenys, béns
naturals, edificis i altres construccions
Lloguers i cànons de material transport
Lloguers i cànons de material de transport

Import total
i per capítol
6.569.929,20
5.718.229,20

367.712,64

159.759,03
207.953,61
2.028.815,10
507.082,52
1.521.732,58
2.401.701,46
844.738,70
5.123,60
1.551.839,16
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

920.000,00
920.000,00

0,00
0,00

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE
SERVEIS
20

Dossier

Import
article

REMUNERACIONS DEL PERSONAL
ALTS CÀRRECS
Retribucions bàsiques i altres
remuneracions
Retribucions bàsiques alts càrrecs
Retribucions complementàries alts càrrecs

100

Import
concepte

787.200,00
10.400,00

100,00
10.000,00
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Cap.

Art. Conc. Aplicació Nom
202
2020001
2020002
203
2030001

21
210
2100001
212
2120001
2120002
2120003
214
2140001

22
220
2200001
2200002
221
2210001
2210002
2210003
2210089
222
2220001
2220002
2220003
224
2240001
225
2250001
226
2260002
2260003
2260004
2260005
2260009
2260011
2260033

Dossier

Lloguers i cànons d’equips per a procés
de dades i programari
Lloguers i cànons d’equips per a procés
de dades i programari
Lloguer equips reprografia i fotocopies
Lloguers i cànons d’altre immobilitzat
material
Lloguers i cànons d’altre immobilitzat
material
CONSERVACIÓ I REPARACIÓ
Conservació, reparació i manteniment
terrenys, béns naturals, edificis i altres
construccions
Conservació, reparació i manteniment de
terrenys, béns naturals, edificis i altres
construccions
Conservació, reparació i manteniment
d’equips procés de dades
Manteniment maquinari
Conservació, reparació i manteniment
equips reprografia i fotocopiadores
Manteniment aplicacions informàtiques
Altres despeses de conservació,
reparació i manteniment
Altres despeses de conservació, reparació
i manteniment
MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
Material d’oficina
Material ordinari no inventariable
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
Subministraments
Aigua i energia
Combustible per a mitjans de transport
Vestuari
Altres subministraments
Comunicacions postals, telefòniques i
altres
Comunicacions postals, missatgeria i
altres
Comunicacions mitjançant ser.veu i dades
adquirits entitats Generalitat
Comunicacions mitjançant serv.veu i
dades adquirits altres entitats
Despeses d’assegurances
Despeses d’assegurances
Tributs
Tributs
Despeses diverses
Atencions protocol·làries i representatives
Publicitat, difusió i campanyes
institucionals
Jurídics i contenciosos
Organitzacions reunions,conferències i
cursos
Funcionament consells i òrgans col·legiats
Formació de personal propi
Desenvolupament programes seguretat i
salut laborals en el treball per prevenció
de riscos laborals

Import
concepte

Import
article

Import total
i per capítol

100,00
100,00

100,00
90.500,00

25.000,00

10.000,00
7.000,00
46.000,00

2.500,00
642.300,00
3.000,00
15.000,00
60.000,00
0,00
100,00
7.000,00

60.000,00
26.000,00
14.000,00
9.000,00
100,00
1.000,00
45.000,00
8.000,00
28.000,00
42.400,00
15.000,00

7.000,00
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Cap.

Art. Conc. Aplicació Nom
2260039
2260089
227
2270001
2270002
2270005
2270008
2270011
2270013
2270089

23

2330001

INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL
SERVEI
Dietes, locomoció i trasllats
Dietes, locomoció i trasllats
Ajuts menjar
Ajuts menjar
Fons d’acció social
Fons d’acció social

2400001

DESPESES DE PUBLICACIONS
Despeses de publicacions
Despeses de publicacions

230
230001
232
2320001
233

24
240

4

Import
article

490
4900001
6

A L’EXTERIOR
A l’exterior
A l’exterior

123.000,00
16.500,00
140.000,00
7.000,00
1.000,00
4.000,00
100,00

35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00

11.000,00
11.000,00
11.000,00

INVERSIONS REALS
61
610
6100001

62
620
6200001

64
640
6400001
65
650
6500001

INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS
Inversions en edificis i altres
construccions
Inversions en edificis i altres
construccions
INVERSIONS EN MAQUINÀRIA,
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Inversions en maquinària, instal·lacions i
utillatge
Inversions en maquinària, instal·lacions i
utillatge
INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS
Inversions en mobiliari i estris
Inversions en mobiliari i estris
INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS
DE DADES I TELECOMUNICACIONS
Inversions equips procés de dades i
telecomunicacions
Inversions equips procés de dades i
telecomunicacions

Import total
i per capítol

100,00
10.000,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
49

Dossier

Despeses per serveis bancaris
Altres despeses diverses
Treballs realitzats per altres empreses
Neteja i sanejament
Seguretat
Estudis i dictàments
Intèrprets i traductors
Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i
destrucció
Treballs tècnics
Altres treballs realitzats per persones
físiques o jurídiques

Import
concepte

49.500,00

4.000,00

4.000,00

3.000,00

3.000,00
1.000,00
1.000,00

32.298,44

32.298,44
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Cap.

Art. Conc. Aplicació Nom
67

6700001

INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT
MATERIAL
Inversions en altre immobilitzat material
Fons bibliogràfic

6800002

INVERSIONS IMMOBILITZAT IMMATERIAL
Inversions immobilitzat immaterial
Inversions en aplicacions informàtiques

670

68
680

8

Import
article

830
8300001

CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I
BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC
Concessió de préstecs i bestretes fora
del sector públic
Préstecs i bestretes concedits al personal

Import total
i per capítol

1.500,00
1.500,00
7.701,56
7.701,56

ACTIUS FINANCERS
83

Dossier

Import
concepte

4.000,00

4.000,00

4.000,00
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Punt 7 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei
Decret llei 6/2018, del 13 de novembre, relatiu al tipus de gravamen
aplicable a les escriptures públiques que documenten l’atorgament
de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària
203-00006/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 21741 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.11.2018

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 20 de novembre de 2018,
ha pres coneixement del Decret llei 6/2018, de 13 de novembre, relatiu al tipus de
gravamen aplicable a les escriptures públiques que documenten l’atorgament de
préstecs o crèdits amb garantia hipotecària, publicat al DOGC 7748, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que
estableix l’article 155 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 16 de novembre
de 2018.
A la Mesa del Parlament

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 13 de novembre de 2018,
s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda,
s’aprova la iniciativa SIG18VEH1293 Projecte de decret llei relatiu al tipus de gravamen aplicable a les escriptures públiques que documenten l’atorgament de préstecs
o crèdits amb garantia hipotecària.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 14 de novembre de 2018.
Decret llei 6/2018, de 13 novembre, relatiu al tipus de gravamen
aplicable a les escriptures públiques que documenten l’atorgament de
préstecs o crèdits amb garantia hipotecària
El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, d’acord amb el que
estableix l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent
Decret llei
Preàmbul

El reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret 828/1995, de 29 de maig, establia en el seu article
68.2 que el subjecte passiu de l’impost sobre actes jurídics documentats, en la seva
modalitat de documents notarials, era el prestatari en cas d’escriptures de constitució de préstec amb garantia hipotecària.
Aquest precepte ha estat anul·lat pel Tribunal Suprem en les sentències recents
1505/2018, de 16 d’octubre, 1523/2018, de 22 d’octubre i 1531/2018, de 23 d’octubre.
Posteriorment, el mateix Tribunal Suprem ha canviat el criteri i ha resolt que torna
a ser el prestatari el contribuent de l’impost.
Aquesta situació ha portat al Govern de l’Estat a aprovar el Reial decret llei
17/2018, de 8 de novembre, mitjançant el qual es modifica l’article 29 del text refós
de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
establint que, en les escriptures de préstec amb garantia hipotecària, és el prestamista el subjecte passiu de l’impost. Aquesta previsió normativa ha entrat en vigor
el 10 de novembre d’enguany.
Dossier
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D’altra part, en exercici de la capacitat normativa en matèria de tributs cedits
delegada per l’Estat a les comunitats autònomes, la Generalitat de Catalunya ha
aprovat diferents tipus impositius de la modalitat d’actes jurídics documentats, establint-ne de reduïts en determinats supòsits: en el cas de documents d’adquisició
d’habitatges declarats protegits, inclosos també dels documents del préstec hipotecari atorgat per adquirir-los; i, en el cas de documents que formalitzen la constitució
i la modificació de préstecs hipotecaris atorgats a favor de contribuents de trenta-dos
anys o menys o amb una discapacitat acreditada igual o superior al trenta tres, per a
l’adquisició de llur habitatge habitual. En tots aquests supòsits la voluntat del legislador era reduir la càrrega fiscal per a determinats contribuents, en atenció a la seva
capacitat econòmica. Ara bé, aquesta finalitat queda desvirtuada des del moment en
què esdevé contribuent del tribut l’entitat prestamista.
El Decret llei suprimeix, en conseqüència, els tipus reduïts esmentats anteriorment, de forma i manera que els documents que formalitzen l’atorgament de préstecs amb garantia hipotecària estan subjectes al tipus general de gravamen –quota
gradual, actes jurídics documentats– de l’1,5 per 100.
Tenint en compte, d’una part, la situació d’inseguretat jurídica originada pels pronunciaments judicials i, d’una altra, la modificació normativa efectuada per l’Estat,
es considera que concorre la circumstància d’extraordinària i urgent necessitat per
tal d’aclarir els tipus impositius aplicables aprovats per la Generalitat de Catalunya.
El Decret llei conté un article i una disposició final, d’entrada en vigor, en la qual
es preveu una vacatio legis inferior a l’ordinària, atenent la seva excepcionalitat i
urgència.
Per tot això, en ús de l’autorització concedida en l’article 64 de l’Estatut d’autonomia, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i
d’acord amb el Govern,
Decreto:
Article únic

Se suprimeixen les lletres a) i d) de l’article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui
el facin complir.
Barcelona, 13 de novembre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i
Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
Antecedents del Decret llei

1. Comunicat al secretari del Govern, art. 38.2 Llei 13/2008
2. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 13.11.18
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008, de data 12.11.18
4. Memòria justificativa i econòmica, de data 12.11.18.
5. Informe jurídic de l’Assessoria Jurídica del Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda, de data 12.11.18
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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Punt 8 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei
Decret llei 7/2018, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen mesures
transitòries per continuar percebent la prestació per al manteniment
de les despeses de la llar per a determinats col·lectius que regula
l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials
de caràcter econòmic
203-00007/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 22431 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.11.2018

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de novembre de 2018,
ha pres coneixement del Decret llei 7/2018, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen mesures transitòries per continuar percebent la prestació per al manteniment de
les despeses de la llar per a determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, publicat al
DOGC 7753, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 155 del Reglament del Parlament s’inicia
el dia 23 de novembre de 2018.
A la Mesa del Parlament

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 20 de novembre de 2018,
s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda,
s’aprova la iniciativa SIG18TSF1250 Projecte de decret llei pel qual s’estableixen
mesures transitòries per continuar percebent la prestació per al manteniment de
les despeses de la llar per a determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 20 de novembre de
2018.
Decret llei 7/2018, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen mesures
transitòries per continuar percebent la prestació per al manteniment de
les despeses de la llar per a determinats col·lectius que regula l’article
20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic
El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, d’acord amb el que
estableix l’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent
Decret llei
Exposició de motius

La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, un
dels instruments de lluita contra la pobresa que estableix el Parlament de Catalunya,
formula un conjunt de prestacions i actuacions que tenen com a finalitat donar suport adequat a totes les persones que ho necessiten i atendre’n les necessitats bàsiques de la vida. A més, assenyala la importància d’establir ajuts assistencials per a
persones amb pensions molt baixes, una bona part de les quals són persones grans,
i garanteix uns ingressos econòmics dignes a les persones en situació de necessitat,
és a dir, la situació derivada de qualsevol contingència que té lloc o apareix en el
Dossier
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transcurs de la vida d’una persona i que li impedeix fer-se càrrec de les despeses
essencials per al manteniment propi o per al manteniment de les persones que integren la unitat familiar o la unitat de convivència a la qual pertany.
Una de les prestacions creades per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, és la prestació
per al manteniment de despeses de la llar per a determinats col·lectius que regula
l’article 20, que té com a destinatàries les persones que no poden atendre amb els
seus ingressos les despeses pròpies del manteniment de la llar habitual, pel fet que
el cònjuge o el familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb qui compartia aquestes despeses, i de qui depenia econòmicament, ha mort.
La quantia mensual d’aquesta prestació, així com el límit màxim d’ingressos per
poder ser beneficiari, s’estableixen anualment per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
L’aprovació de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2018 no va ser possible per la convocatòria de les eleccions al Parlament de
Catalunya de 21 de desembre de 2017. Per tant, es va produir la pròrroga de la Llei
4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017,
i no es va poder actualitzar la seva disposició addicional trenta-quatrena que, en relació amb la prestació per al manteniment de les despeses la llar per a determinats
col·lectius, establia el límit d’ingressos totals anuals per tenir dret a accedir a la prestació i el límit d’ingressos totals anuals per continuar percebent la prestació per les
persones que ja n’eren perceptores.
La disposició addicional cinquanta-unena, apartat 3, de la Llei 6/2018, de 3 de
juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, va establir que per a tot
l’any 2018 les quanties mínimes de les pensions contributives del Sistema de la Seguretat Social s’incrementarien en un 2,75% addicional al 0,25% d’augment experimentat per aquestes pensions el gener d’aquest any 2018.
Aquest increment total de les quanties mínimes de les pensions contributives del
Sistema de la Seguretat Social pot suposar la reducció de l’import o fins i tot l’extinció del dret de la persona perceptora de la prestació per al manteniment de les
despeses de la llar, en superar els seus ingressos el límit que estableix la disposició
addicional trenta-quatrena de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2017.
Per tant, amb la conjunció d’aquestes dues circumstàncies extraordinàries (pròrroga pressupostària a la Generalitat de Catalunya i increment extraordinari de les
pensions estatals amb efectes retroactius de set mesos), s’ha produït aquesta situació
indesitjable que afecta persones perceptores de prestacions contributives del Sistema
de Seguretat Social en el seu import mínim.
En conseqüència, és urgent i respon a criteris de justícia social evitar aquest efecte col·lateral involuntari i no pretès de pèrdua de drets adquirits. Per això, mitjançant
l’aprovació d’aquest Decret llei, el Govern de la Generalitat pretén garantir que totes
les persones que ja n’eren beneficiàries puguin continuar percebent la prestació que
preveu l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, amb efectes de l’1 de gener
de 2018.
Tot el que s’ha exposat determina que sigui imprescindible aquesta intervenció
normativa immediata per part del Govern, atès que la consecució d’aquest objectiu
imprescindible per satisfer una necessitat social de primer ordre amb la celeritat requerida no pot ser atesa recorrent al procediment legislatiu ordinari.
Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta del conseller de
Treball, Afers Socials i Famílies i del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, i d’acord amb el Govern,
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Decreto:
Article 1. Continuïtat en la prestació per al manteniment de les
despeses de la llar per a determinats col·lectius que regula l’article 20
de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic

Les persones beneficiàries d’una pensió contributiva de la Seguretat Social que
com a conseqüència de l’increment experimentat en la mateixa pensió per la Llei
6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2018 hagin
vist reduït o hagin perdut el seu dret a percebre la prestació per al manteniment de
les despeses de la llar com a conseqüència de la superació del topall d’ingressos que
preveu la disposició addicional trenta-quatrena de la Llei 4/2017, del 28 de març, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, continuaran percebent la
prestació per al manteniment de les despeses de la llar fins a l’entrada en vigor de la
propera Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Article 2. Quanties percebudes en virtut de la normativa anterior

No són exigibles les quanties percebudes per les persones beneficiàries de la
prestació objecte d’aquest Decret llei que hagin estat meritades en excés des de l’1
de gener de 2018, amb motiu de l’entrada en vigor de la disposició addicional cinquanta-unena, apartat 3, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals
de l’Estat per a l’any 2018.
Disposicions finals
Primera. Habilitació

Es faculta el conseller o consellera del departament competent en matèria de
prestacions socials perquè, en el seu àmbit competencial, pugui aprovar les disposicions necessàries per a l’efectivitat i el control d’aquest Decret llei.
Segona. Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei
cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui
el facin complir.
Barcelona, 20 de novembre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies; Pere Aragonès i Garcia,
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
Antecedents del Decret llei

1. Text del Projecte de Decret llei pel qual s’estableixen mesures transitòries per
continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a
determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de
prestacions socials de caràcter econòmic, aprovat pel Govern a la sessió de data 20
de novembre de 2018.
2. Versió del text del Projecte de llei d’actualització del topall d’ingressos per
continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a
determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de
prestacions socials de caràcter econòmic, de 31 d’octubre de 2018.
3. Informe justificatiu, primera versió, de la Direcció General de Protecció Social de 6 de novembre de 2018.
4. Informe econòmic, primera versió, de la sub-directora general de Planificació
i Gestió Pressupostària, de 7 de novembre de 2018.
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5. Comunicació d’inici de la tramitació, del secretari general al secretari del Govern, de 7 de novembre de 2018.
6. Informe jurídic final de 8 de novembre de 2018.
7. Informe de la Direcció General de Pressupostos, primera versió, d’11 de novembre de 2018.
8. Versió del text del Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures transitòries
per continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar
per a determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, de 12 de novembre de 2018.
9. Informe justificatiu, segona versió, de la Direcció General de Protecció Social
de 12 de novembre de 2018.
10. Informe econòmic, segona versió, de la sub-directora general de Planificació
i Gestió Pressupostària, de 12 de novembre de 2018.
11. Informe jurídic de 12 de novembre de 2018.
12. Informe de la Direcció General de Pressupostos, segona versió, de 12 de novembre de 2018.
13. Informe de la Intervenció General de 12 de novembre de 2018.
14. E-mail amb el vist i plau de la interventora general a la versió del text del 12
de novembre de 2018.
15. Versió del text del Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures transitòries
per continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar
per a determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, consolidat al Consell Tècnic Ap.
IV A, de 13 de novembre de 2018.
16. Certificat del Consell Tècnic Ap. IV A, de 13 de novembre de 2018.
17. Decret llei 7/2018, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen mesures transitòries per continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la
llar per a determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de
juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, publicat al DOGC núm. 7753 22.11.2018.
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Punt 9 | Debat de totalitat
Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires
202-00011/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 3426 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2018

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 77, pàgina 7, del 17
de maig de 2018.
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Punt 10 | Debat i votació del dictamen de la Comissió
Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent
al 2015
257-00003/11
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Al president del Parlament

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 18 d’octubre de 2018, ha estudiat les propostes de resolució subsegüents al debat del Compte
general de la Generalitat corresponent al 2015 (tram. 257-00003/11), presentades pel
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 11824), pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 12426), pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 17266), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
(reg. 17552) i pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 17707).
Finalment, d’acord amb l’article 182 del Reglament del Parlament, ha acordat
d’establir el dictamen següent:
Dictamen sobre el Compte general de la Generalitat corresponent al
2015

1. El Parlament de Catalunya aprova:
a) El Compte general de la Generalitat corresponent al 2015.
b) L’Informe 17/2017 de la Sindicatura de Comptes, sobre el Compte general de
la Generalitat corresponent al 2015.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes i a informar-lo del compliment d’aquestes recomanacions i
dels resultats obtinguts.
Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comissió, Antonio Espinosa Cerrato
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Punt 20 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció
primària i comunitària
302-00034/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 22481 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària i comunitària (tram. 300-00042/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Augmentar, en els propers pressupostos de la Generalitat, el pressupost de salut dedicat a l’atenció primària tendint al 25%.
2. Donar compliment a les mesures i accions per la millora a l’atenció primària
de l’Institut Català de la Salut (ICS) proposades el 21 de novembre de 2018, i informar, davant la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya abans de finalitzar el
primer trimestre del 2019, del grau de compliment d’aquestes mesures.
3. Planificar i prioritzar, en les properes ofertes públiques d’ocupació, la convocatòria de places destinades a l’atenció primària on es garanteixi:
a. La recuperació del personal dels Equips d’Atenció Primària (EAP), que es van
perdre l’any 2011, fins a arribar a la dotació estable suficient per cobrir el 100% de
les seves necessitats habituals.
b. El desplegament a tot el territori dels models d’atenció de determinades especialitats, prioritzant les relacionades amb salut mental, psicologia clínica, logopèdia
i fisioteràpia.
4. Dotar la xarxa d’atenció primària dels professionals necessaris per garantir la
cartera de serveis i els temps de consulta i temps d’espera adequats a les noves necessitats socials i demogràfiques.
5. Portar a terme les modificacions reglamentàries i financeres necessàries per
dotar a tots els equips d’atenció primària de la capacitat per gestionar autònomament
el seu pressupost assignat.
6. Establir un mecanisme d’elecció del director de l’equip d’atenció primària per
part dels professionals del propi equip.
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7. Garantir que els professionals d’atenció primària puguin tenir la capacitat per
gestionar les seves agendes assegurant l’accessibilitat, els bons resultats i la satisfacció del ciutadà i del professional.
8. Impulsar, en l’àmbit universitari, campanyes de promoció de l’especialitat de
Medicina Familiar i Comunitària, tendint a la creació de Departaments de Medicina
Familiar i Comunitària a les universitats.
9. Reduir les actuals estructures burocràtiques, simplificant els quadres de comandament i potenciant l’autonomia de gestió dels professionals i els centres mitjançant:
a. la dissolució de les Unitats de Gestió d’Atenció Primària (UGAP) i la recuperació de les direccions dels Equips d’Atenció Primària (EAP).
b. la disminució de les tasques burocràtiques en els Equips d’Atenció Primària
(EAP).
c. la dissolució de les direccions dels Serveis d’Atenció Primària (SAP).
10. Clarificar i publicar, abans de finalitzar el primer semestre del 2019, el contingut de la cartera bàsica de serveis dels equips d’atenció primària i garantir-la a
tot el territori.
11. Definir la cartera de serveis de les xarxes d’atenció primària: salut mental i
addiccions, rehabilitació, salut sexual i reproductiva, equips territorials de salut pública, dispositius d’atenció continuada i urgent, dispositius d’atenció integrada a la
cronicitat, dietètica i nutrició, podologia i mediació cultural.
12. Reforçar l’assistència entre atenció primària i especialitzada, implantant a
tot el territori de Catalunya l’any 2019 consultories de salut mental i nutricionista a
l’atenció primària, prioritzant:
a. la implantació de programes adreçats especialment a la infància i els joves de
prevenció en l’àmbit de la salut mental.
b. l’habilitació als metges de família a prescriure directament l’ingrés de llurs
pacients als centres sociosanitaris.
13. Fer una revisió de la ràtio d’habitants per professional a l’atenció primària,
en funció dels perfils poblacionals, dispersió territorial, epidemiologia i indicadors
socioeconòmics.
14. Fer una anàlisi de les iniquitats territorials pel que fa a les especialitats.
15. Fer una anàlisi de viabilitat sobre la possibilitat de reduir la jornada laboral
dels professionals del sector salut a 35 hores setmanals, creant mecanismes de flexibilització de la jornada per facilitar la conciliació.
16. Impulsar l’elaboració per part de les entitats proveïdores del sector salut,
abans d’acabar l’any 2019, de plans de millora de la qualitat de vida laboral, incloent
mesures de conciliació professional, personal i familiar, càrregues de feina, gènere i
treball, riscos psicosocials i violència ocupacional, elaborats de manera participada
amb les organitzacions sindicals, i destinar-hi els recursos necessaris.
17. Fer pública, abans de finalitzar el primer semestre de 2019, l’avaluació del Pla
d’Igualtat de l’ICS i específicament les mesures previstes per afavorir la presència
equitativa de dones i homes en els nivells directius.
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSCUnits
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ESMENES PRESENTADES
Reg. 23935, 24035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.11.2018
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 23935)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària i comunitària (tram.
302-00034/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’apartat 2

2. Donar compliment a les mesures i accions per la millora a l’atenció primària
de l’Institut Català de la Salut (ICS) pactades arrel de la vaga de metges de primària, i informar, davant la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya abans de
finalitzar el primer trimestre del 2019, del grau de compliment d’aquestes mesures.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 2 bis

2bis. Garantir l’aplicació d’aquestes mateixes mesures i garanties de millora de
la qualitat del servei a tots els centres d’Atenció Primària concertats, aportant els
recursos necessaris via CatSalut.
Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’apartat 4

4. Dotar la xarxa d’atenció primària dels professionals necessaris per garantir la
cartera de serveis i els temps de consulta mínims de 12 minuts per pacient, temps mínims de 6 minuts per a les consultes telefòniques o online i temps d’espera adequats
a les noves necessitats socials i demogràfiques màxims de 48h per als usuaris per a
ser atesos pel seu equip de capçalera.
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta,
GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, EL GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 24035)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària i
comunitària (tram. 302-00034/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

2. Donar compliment a les mesures i accions per la millora a l’atenció primària
de l’Institut Català de la Salut (ICS) proposades el 21 de novembre de 2018, i inforDossier
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mar, davant la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya abans de finalitzar el
primer trimestre del 2019, del grau de compliment d’aquestes mesures.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i modificació

3.a. La recuperació del personal dels Equips d’Atenció Primària (EAP), que es
van perdre l’any 2011, fins a arribar a la dotació estable suficient per cobrir les necessitats actuals.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5. Dotar els equips d’atenció primària amb les eines necessàries per tal de poder
gestionar autònomament el seu pressupost assignat.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6. Establir un mecanisme d’elecció de la direcció de l’equip d’atenció primària que sigui participada, on l’opinió de la part dels professionals sigui prioritària
per escollir el lideratge de l’equip, incloent-hi el percentatge de dedicació a tasques
assistencials dels directors/res, segons les dimensions de l’equip, amb una rendició
de comptes periòdica d’acord amb indicadors assistencials i de qualitat.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

8. Impulsar, en l’àmbit universitari, campanyes de promoció de l’especialitat de
Medicina Familiar i Comunitària, tendint a la creació de Departaments de Medicina
Familiar i Comunitària a les universitats.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició

9. Reduir les actuals estructures burocràtiques, simplificant els quadres de comandament i potenciant l’autonomia de gestió dels professionals i els centres mitjançant:
a. la dissolució de les Unitats de Gestió d’Atenció Primària (UGAP) i la recuperació de les direccions dels Equips d’Atenció Primària (EAP), segons la instrucció
03/2018.
b. la disminució de les tasques burocràtiques en els Equips d’Atenció Primària
(EAP).
c. la dissolució de les direccions dels Serveis d’Atenció Primària (SAP).
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

10. Clarificar i publicar, abans de finalitzar el primer semestre del 2019, el contingut de la cartera bàsica de serveis dels equips d’atenció primària i implementar-la
en els territoris pilot.
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Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

11. Definir la cartera de serveis de les xarxes d’atenció primària: salut mental
i addiccions, rehabilitació, salut sexual i reproductiva, equips territorials de salut
pública, dispositius d’atenció continuada i urgent i atenció integrada a la cronicitat
complexa.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, addició i supressió

12. Reforçar l’assistència entre atenció primària i especialitzada, impulsant a
tot el territori de Catalunya l’any 2019 consultories de salut mental i nutricionista a
l’atenció primària, prioritzant:
a. la implantació de programes de prevenció adreçats especialment a la infància
i els joves de prevenció en l’àmbit de la salut mental.
b. l’habilitació als metges de família a prescriure directament l’ingrés de llurs
pacients als centres sociosanitaris.
Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

15. Facilitar la implementació dels diversos mecanismes de flexibilització de la
jornada que proposin els professionals dels equips per facilitar la conciliació.
Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

16. Impulsar l’elaboració per part de les entitats proveïdores del sector salut,
abans d’acabar l’any 2019, de plans de millora de la qualitat de vida laboral, incloent
mesures de conciliació professional, personal i familiar, càrregues de feina, gènere i
treball, riscos psicosocials i violència ocupacional, elaborats de manera participada
amb les organitzacions sindicals, i destinar-hi els recursos necessaris.
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 21 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la funció pública
302-00035/12
PRESENTACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 22618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació
al Govern sobre la funció pública (tram. 300-00041/12).
Moció

El Parlament insta al Govern a:
Recuperació de drets suspesos i sostrets
1. Retirar la proposta que el Govern va presentar a la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAGC) del 31 d’octubre de 2018 en la que es plantejava el retorn de les pagues del
2013-14 en els propers vuit anys, finalitzant en 2026.
2. Fer efectiva la devolució, com a mínim, del 10% de la paga de 2013 abans de
desembre del 2018, tal i com es va acordar en el si de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAGC), del juny de 2017, entre el Govern i el sindicats més representatius, amb la
Consellera Borràs.
3. Prioritzar i calendaritzar el retorn de les pagues extraordinàries dels treballadors públics dels anys 2013 i 2014, de tal manera que la paga del 2013 s’hagi reemborsat completament al llarg del 2019 i la paga del 2014 al llarg del 2020.
4. Establir un calendari de retorn de la resta de drets suspesos i sostrets que encara resten pendents de retornar.
Estabilització de les plantilles
5. En el marc del Pla d’Estabilització de l’Ocupació Pública a Catalunya i amb
l’objectiu de facilitar l’estabilitat de les plantilles:
a) Establir mecanismes específics i prioritaris per a la valoració dels mèrits dels
i les treballadores socials interines que porten ocupant la mateixa plaça des de fa un
mínim de 3 anys amb una valoració positiva, i sense la possibilitat d’haver-la consolidat degut a la no convocatòria d’oposicions durant aquest temps.
b) Garantir un accés just i adequat dels ambientòlegs/òlogues a l’Administració
de la Generalitat, reconeixent el caràcter específic d’aquests professionals del medi
ambient. Mentre aquest accés no estigui garantit, les places actualment ocupades
per llicenciats i graduats en ciències ambientals romandran excloses de qualsevol
procés de concurs-oposició del Cos General que es convoqui.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSCUnits
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ESMENES PRESENTADES
Reg. 24039, 24042 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.11.2018
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 24039)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Dimas Gragera Velaz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre la funció pública (tram. 302-00035/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 6

Convocar, de manera immediata, els processos selectius per als diferents cossos
generals i específics que el Govern es va comprometre a fer els anys 2015, 2016 i
2017, i que en alguns casos encara ara resten pendents de ser convocats.
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 7

Presentar, abans de tres mesos, un calendari de convocatòria de noves places de
processos selectius, per grups i sectors, amb l’objectiu que, en el termini màxim de
dos anys, la taxa de precarietat a l’administració de la Generalitat, que actualment
volta el 40%, es redueixi a un màxim del 8% del total de la plantilla.
Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 8

Treballar activament per fer efectiu i garantir el dret de tots els treballadors públics de realitzar la seva feina sense pressions polítiques i en espais de treball lliures
de simbologia política.
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Dimas Gragera Velaz, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, EL GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 24042)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la funció pública
(tram. 302-00035/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del títol anterior al punt 1

Recuperació de drets suspesos i sostrets.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1

1. Continuar les negociacions i avançar posicions per arribar a un acord, en el
marc de diàleg i concertació de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAGC) per retornar les
pagues extraordinàries 2013 i 2014.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

2. Exigir al Govern de l’Estat que adopti les mesures pertinents per flexibilitzar
o eliminar la normativa que impedeix el restabliment de les retribucions minorades
en quanties no previstes a les normes bàsiques de l’Estat, per tal que el govern pugui
fer efectiu, tal i com s’ha compromès, el pagament de les pagues extraordinàries de
2013 i 2014 als seus treballadors.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió parcial del punt 3

3. Prioritzar i calendaritzar el retorn de les pagues extraordinàries dels treballadors públics dels anys 2013 i 2014, de tal manera que la paga del 2013 s’hagi reemborsat completament al llarg del 2019 i la paga del 2014 al llarg del 2020.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió parcial del punt 4

4. Establir un calendari de retorn de la resta de drets suspesos i sostrets que encara resten pendents de retornar.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió parcial del punt 5.b

b) Garantir un accés just i adequat dels ambientòlegs/ambientòlogues a l’Administració de la generalitat, reconeixent el caràcter específic d’aquests professionals
del medi ambient. Mentre aquest accés no estigui garantit, les places actualment
ocupades per llicenciats i graduats en ciències ambientals romandran excloses de
qualsevol procés de concurs del Cos General que es convoqui.
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 22 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
de la Generalitat
302-00036/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 22665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament

Xavier García Albiol, representant, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la Generalitat (tram.
300-00043/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Rectificar l’errònia acció exterior duta a terme en els darrers anys basada en el
desprestigi de les nostres institucions i en el trencament amb els valors fundacionals
de la Unió Europea el que ens ha dut a deixar d’ésser una regió referent en l’àmbit
europeu.
2. Destinar tots els recursos del programa d’exteriors de la Generalitat a promoció del comerç exterior, la internacionalització de l’economia, el turisme, la cultura
catalana, tot enfortint i potenciant la xarxa d’oficines comercials, turístiques i culturals de la Generalitat a l’exterior.
3. Paralitzar de forma immediata el procés de reobertura del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya - Diplocat.
4. Derogar els decrets aprovats des del passat mes de juny que han permès la reobertura de les delegacions del Govern a l’exterior, i aturar el procés de creació de
noves delegacions.
5. Millorar la transparència en la gestió del recursos públics destinats a l’acció
exterior, i en aquest sentit, insta el Govern a presentar, en el termini de tres mesos,
un informe que detalli el cost total i real de cadascuna de les delegacions obertes a
l’exterior, incloent les activitats desenvolupades per aquestes delegacions.
6. Trencar les relacions establertes amb sectors ultres d’altres països d’Europa i
Amèrica, i a abstenir-se d’establir nous contactes amb aquests sectors extremistes
que empitjoren la imatge i la marca de Catalunya al món.
7. Complir amb els articles 6 i 163.3 del Reglament del Parlament i entregar, entre altres, els informes elaborats per Independent Diplomat, demanats per diputats
del Parlament de Catalunya en reiterades ocasions.
Palau del Parlament, 23 de novembre de 2018
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, SP PPC

ESMENES PRESENTADES
Reg. 23720, 24040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.11.2018
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 23720)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
Dossier
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subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la Generalitat (tram.
302-00036/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1

1. Desenvolupar l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya sense partidismes, sense menyscapte de les institucions espanyoles i d’acord amb els principis rectors enunciats en la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions
amb la Unió Europea.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Destinar els recursos de l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya, exclusivament, a l’assoliment de les finalitats de l’acció exterior i de les relacions amb la
Unió Europea recollides en l’article 4 de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció
exterior i de relacions amb la Unió Europea, i no a la promoció d’una agenda política partidista.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3. Exercir les seves facultats en el marc del Diplocat per tal que aquest actor contribueixi a una acció exterior catalana sense partidismes i conforme als principis
rectors de l’acció exterior enunciats en la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció
exterior i de relacions amb la Unió Europea.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. Dimensionar el desplegament de les delegacions del Govern a l’Exterior en coherència amb l’assoliment de les finalitats de l’acció exterior i de les relacions amb
la Unió Europea recollides en l’article 4 de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, i no a la promoció d’una agenda
política partidista, així com garantir que la seva actuació sigui conforme als principis rectors enunciats en la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de
relacions amb la Unió Europea.
Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP
PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 24040)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la Generalitat (tram. 302-00036/12).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 1

1. Rectificar l’errònia acció exterior duta a terme en els darrers anys basada en el
desprestigi de les nostres institucions i en el trencament amb els valors fundacionals
de la Unió Europea el que ens ha dut a deixar d’ésser una regió referent en l’àmbit
europeu. En concret, a no autoritzar l’ús dels recursos de tots els catalans destinats
a acció exterior de la Generalitat per a promocionar el separatisme i la propaganda contra Espanya i a exercir les seves competències en matèria d’acció exterior,
de conformitat amb els principis d’unitat d’acció a l’exterior, lleialtat institucional i
defensa dels interessos i valors d’Espanya a l’exterior, donant així íntegre i absolut
compliment a la normativa d’acció exterior i els pronunciaments del Tribunal Constitucional.
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 4

4. Derogar els decrets aprovats des del passat mes de juny que han permès la reobertura de les delegacions del Govern a l’exterior, i aturar el procés de creació de
noves delegacions i, de manera general, a dissoldre totes les estructures dissenyades
i emprades per la difusió de la propaganda separatista i d’acció exterior contrària
als interessos d’Espanya.
Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 5

Millorar la transparència en la gestió dels recursos públics destinats a l’acció
exterior, i en aquest sentit, insta el Govern a presentar, en el termini de tres mesos,
un informe que detalli el cost total i real de cadascuna de les delegacions obertes a
l’exterior, incloent les activitats desenvolupades per aquestes delegacions. A més, es
sol·licita que en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta resolució el Govern
de la Generalitat publiqui l’agenda dels delegats i altres membres de les delegacions
del Govern a l’exterior de manera que consti: data de la reunió, trucada de telèfon,
correu electrònic o missatgeria exprés, persones contactades, objectiu de les mateixes i si hagués despesa pública, constància, tal com exigeix la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, Lorena Roldán
Suárez, diputades, GP Cs
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Punt 23 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra
les violències masclistes
302-00037/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 22666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la
lluita contra les violències masclistes (tram. 300-00044/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Desplegar totalment la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i dotar-la d’un pressupost suficient per a combatre tots
els àmbits de les violències masclistes, amb especial atenció als que no han estat desenvolupats: la violència sexual, el tràfic amb finalitat d’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.
2. Crear abans del 30 de gener una comissió pressupostària amb la participació
de Departaments, representants dels ens locals i les entitats especialistes, per determinar conjuntament el recursos necessaris per desplegar la llei amb garanties.
3. Crear abans de tres mesos una comissió de treball interinstitucional i amb les
entitats especialitzades sobre violència institucional contra les dones per tal de que
de fer un diagnòstic, una proposta de línies d’actuació, així com a reformar la Llei
5/2008, del Dret de les dones a eradicar les violències masclistes, per incorporar la
violència institucional com a violència masclista.
4. Aprovar abans de tres mesos el Pla contra les Violències Masclistes 2019-2022
amb garantia de participació d’entitats i moviments socials expertes en la lluita contra les Violències Masclistes, i dotar-lo d’un escenari pressupostari suficient que garanteixi tots els recursos econòmics i humans necessaris per tal d’implementar totes
les mesures previstes a l’esmentat pla.
5. Incorporar al Pla contra les Violències Masclistes mesures específiques per als
col·lectius més vulnerables amb independència de la seva situació administrativa.
6. Visibilitzar i prioritzar les violències masclistes en els pressupostos del 2019,
tenint en compte com a mínim els següents aspectes,
a. Dotar, de cara als pressupostos de 2019, d’una partida finalista a tots els departaments destinada a l’abordatge de les violències masclistes per tal de visibilitzar-la i
otorgar transparència al compliment del Pla contra les Violències Masclistes.
b. Incrementar la dotació pressupostària de l’Institut Català de la Dona en 4 M€
al pressupost del 2019 per a assolir, com a mínim, l’executat l’any 2008.
c. Destinar als pressupostos de 2019 els recursos necessaris per posar en marxa
8 nous Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE) en violències masclistes al llarg
de l’any vinent, passant dels 8 actuals a 16, per tal de garantir l’equilibri territorial i
l’assistència especialitzada.
d. Augmentar en un 35% respecte el pressupost actual la dotació pressupostària dels Serveis d’Informació i Atenció a les dones (SIAD), així com fer efectiva la
reglamentació de llurs serveis, augmentant les figures professionals que en formen
part per tal de donar una atenció adequada a totes les dones.
Dossier
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e. Destinar els recursos necessaris per augmentar la bossa d’allotjaments i pisos
d’acollida per dones víctimes de violència masclista, amb els seus fills i filles, fins
eliminar les llistes d’espera que existeixen actualment i que posen aquestes dones en
una situació d’indefensió i vulnerabilitat davant l’agressor.
7. Garantir l’atenció i l’acompanyament i la intervenció terapèutica a tots i totes
les i els menors víctimes de violència masclista en els serveis de la xarxa d’atenció i
recuperació de les violències masclistes.
8. Elaborar i implantar amb urgència un model d’abordatge integral contra les
violències sexuals a tota Catalunya, evitant la victimització secundaria i garantint
la equitat territorial.
9. Dur a terme durant el primer semestre de l’any 2019 formació en matèria de
violències sexuals adreçada a totes les policies locals de Catalunya, i també jornades
de sensibilització, i elaborar material audiovisual i de suport adequat per al Cos de
Mossos d’Esquadra, perquè en disposi per a la formació adreçada a joves en aquesta matèria. Reforçar immediatament el Cos de Mossos d’Esquadra per a millorar la
prevenció de la violència masclista i l’atenció a les víctimes.
10. Instar al Síndic de Greuges per incorporar en el 2019 una adjunta a la Sindicatura de Greuges per recollir i donar la resposta adequada i especialitzada a les
vulneracions als drets de les dones.
11. Posar fi a la repressió per part del govern de la Generalitat a les activistes
de la vaga feminista del 8M del 2018 i retirar totes les denúncies, multes i sancions
administratives interposades des del Departament, especialment a les set dones de
Sant Cugat que han estat denunciades per FGC i per les quals es demana 3 anys de
presó i una multa de 26.000.
Palau del Parlament, 26 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

ESMENES PRESENTADES
Reg. 23721, 23949, 24041, 24045 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.11.2018
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 23721)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra les violències masclistes (tram.
302-00037/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Prioritzar la despesa dels 12,8 milions d’euros que Catalunya ha rebut per al
desplegament de les mesures del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere que
són competència de la Generalitat, per a la implementació de les Unitats de Valoració Forense Integral que han d’estar acabades, segons el pacte, al setembre de 2019.
Palau del Parlament, 30 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSCUnits
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SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 23949)

A la Mesa del Parlament

Xavier García Albiol, representant, Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra les violències masclistes
(tram. 302-00037/12).
Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió del punt 4

4. Aprovar abans de tres mesos el Pla contra les Violències Masclistes 2019-2022
amb garantia de participació d’entitats i moviments socials expertes en la lluita contra les Violències Masclistes, i dotar-lo d’un escenari pressupostari suficient que garanteixi tots els recursos econòmics i humans necessaris per tal d’implementar totes
les mesures previstes a l’esmentat pla.
Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió del punt 7

7. Garantir l’atenció i l’acompanyament i la intervenció terapèutica a tots i totes
les i els menors víctimes de violència masclista en els serveis de la xarxa d’atenció
i recuperació de violència.
Palau del Parlament, 4 de desembre de 2018
Xavier García Albiol, representant; Andrea Levy Soler, diputada, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 24041)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern sobre la lluita contra les violències masclistes (tram. 30200037/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra f al punt 6

f) Elaborar plans específics d’inserció laboral per a víctimes de violència masclista, que incloguin itineraris personalitzats en orientació, formació i requalificació
professional.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 7, que quedaria redactat de la següent manera

7. Garantir l’atenció i l’acompanyament i la intervenció terapèutica a tots i totes
les i els menors víctimes de violència masclista, així com també a les conegudes com
«víctimes invisibles» d’aquestes violències, en els serveis de la xarxa d’atenció i recuperació de les violències masclistes.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 10, que quedaria redactat de la següent manera

10. Instar al Síndic de Greuges per incorporar a assegurar la formació especialitzada i designar, en el 2019, un membre de la seva plantilla actual per a una adjunta
a la Sindicatura de Greuges per recollir i donar la resposta adequada i especialitzada
a les vulneracions als drets de les dones.
Palau del Parlament, 5 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, EL GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 24045)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra les
violències masclistes (tram. 302-00037/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya - GP Republicà
De modificació del punt 2

2. Crear abans del 30 de gener un grup de treball amb la participació de Departaments, representants dels ens locals i les entitats especialistes, en el marc de la
Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista
i del Pacte Nacional contra la violència masclista, per determinar conjuntament el
recursos necessaris per desplegar la llei amb garanties.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya - GP Republicà
De modificació del punt 3

3. Crear abans de tres mesos un grup de treball interinstitucional i amb les entitats especialitzades sobre violència institucional contra les dones, en el marc de la
Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista
i del Pacte Nacional contra la violència masclista, per tal de fer un diagnòstic, una
proposta de línies d’actuació, així com a reformar la Llei 5/2008, del Dret de les
dones a eradicar les violències masclistes, per incorporar la violència institucional
com a violència masclista.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya - GP Republicà
De modificació del punt 4

4. Aprovar durant el primer trimestre del 2019 el II Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista 2019-2022 amb garantia de participació d’entitats
i moviments socials expertes en la lluita contra les Violències Masclistes, i dotar-lo
d’un escenari pressupostari suficient que garanteixi tots els recursos econòmics i humans necessaris per tal d’implementar totes les mesures previstes a l’esmentat pla.

Dossier

15

ple 21
12 de desembre de 2018

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

5. Incorporar al II Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista 2019-2022 mesures específiques per als col·lectius més vulnerables amb independència de la seva situació administrativa.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya - GP Republicà
De modificació del punt 6

6. Visibilitzar i prioritzar les violències masclistes en els pressupostos del 2019,
tenint en compte com a mínim els següents aspectes,
a. Incorporar als Pressupostos de la Generalitat de Catalunya un programa pressupostari específic d’abordatge de la violència masclista, que integri totes les despeses previstes i executades per part de tots els departaments competents en aquest
àmbit, i permeti realitzar el seu seguiment.
b. Incrementar la dotació pressupostària de l’Institut Català de la Dona en 4 M€
al pressupost del 2019 per a assolir, com a mínim, l’executat l’any 2008.
c. Destinar als pressupostos de 2019 els recursos necessaris per incrementar els
per posar en marxa 8 nous Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE) en violències
masclistes al llarg de l’any vinent, passant dels 8 actuals a 16, per tal de garantir
l’equilibri territorial i l’assistència especialitzada.
d. Augmentar en un 35% respecte el pressupost actual Incrementar la dotació
pressupostària dels Serveis d’Informació i Atenció a les dones (SIAD), així com fer
efectiva la reglamentació de llurs serveis, augmentant les figures professionals que
en formen part per tal de donar una atenció adequada a totes les dones.
e. Destinar els recursos necessaris per augmentar la bossa d’allotjaments i pisos
d’acollida per dones víctimes de violència masclista, amb els seus fills i filles, fins eliminar les llistes d’espera que existeixen actualment i que posen aquestes dones en una
situació d’indefensió i vulnerabilitat davant l’agressor, mantenint la prioritat d’aquests
casos en els adjudicacions d’habitatge social mitjançant les meses d’emergència.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya - GP Republicà
De modificació del punt 9

9. Elaborar continguts formatius adequats per a la prevenció, la investigació,
l’atenció i l’assistència en matèria de violències sexuals adreçada a totes les policies
locals de Catalunya, i també jornades de sensibilització, i elaborar material audiovisual i de suport adequat per al Cos de Mossos d’Esquadra, perquè en disposi per
a la formació adreçada a joves en aquesta matèria. Valorar l’adopció de mesures
adequades per augmentar l’eficàcia de totes les administracions implicades i també
dels cossos policials per a millorar la prevenció de la violència masclista i l’atenció
a les víctimes.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya - GP Republicà
De modificació del punt 11

11. Treballar per tal de buscar vies de solució a la situació generada per la vaga
feminista del 8M del 2018, especialment a les set dones de Sant Cugat que han estat denunciades per FGC i per les quals es demana 3 anys de presó i una multa de
26.000€.
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 24 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets civils i
polítics dels membres de la sindicatura electoral del referèndum de
l’1 d’octubre de 2017
302-00038/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 22667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu, Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup
Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre els drets civils i polítics dels membres de la sindicatura electoral del referèndum
de l’1 d’octubre de 2017 (tram. 300-00049/12).
Moció

Primer. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport als membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya, Jordi Matas, Tània Verge, Marc Marsal, Josep Pagès
i Marta Alsina nomenats per aquest Parlament a l’empara de la Llei 19/2017 sobre
el referèndum d’autodeterminació de Catalunya el setembre de 2017, davant les acusacions de desobediència i usurpació de funcions pels quals la Fiscalia els sol·licita
una pena de 2 anys i 9 mesos de presó.
Segon. El Parlament constata que totes les seves actuacions es van dur a terme
d’acord amb legislació vigent, i que l’acusació és indignant i desproporcionada, tenint en compte que la seva comesa era garantir que el referèndum es realitzés de
manera justa i imparcial. El Codi Penal espanyol no conté cap disposició específica
que prohibeixi l’organització de referèndums, fins i tot quan no compten amb l’autorització del govern central, per tant, el seu enjudiciament no només és espuri, sinó
que es basa en motius polítics, constituint una flagrant violació de drets humans.
Palau del Parlament, 26 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, GP ERC

ESMENES PRESENTADES
Reg. 23960, 24036 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.11.2018
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 23960)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets civils i polítics dels
membres de la sindicatura electoral del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 (tram.
302-00038/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió a l’apartat 1

Primer. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport als membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya, Jordi Matas, Tània Verge, Marc Marsal, Josep Pagès
i Marta Alsina nomenats per aquest Parlament a l’empara de la Llei 19/2017 sobre
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el referèndum d’autodeterminació de Catalunya el setembre de 2017, davant les acusacions de desobediència i usurpació de funcions pels quals la Fiscalia els sol·licita
una pena de 2 anys i 9 mesos de presó.
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada,
GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 24036)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els
drets civils i polítics dels membres de la sindicatura electoral del referèndum de l’1
d’octubre de 2017 (tram. 302-00038/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou apartat

Tercer. El Parlament constata la injustícia d’aquestes actuacions penals i reclama al Govern espanyol que sol·liciti a la fiscal general de l’Estat, d’acord amb l’article 8.1 de la Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual es regula l’Estatut orgànic
del Ministeri Fiscal, que, amb vista a la defensa de l’interès públic, promogui davant
els tribunals corresponents la retirada de totes les acusacions contra persones relacionades amb el referèndum de l’1 d’octubre.
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Punt 25 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat de
cuidar els professionals de la salut
302-00040/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 22680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la necessitat de cuidar els professionals de la salut (tram. 300-00048/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Reconèixer la tasca realitzada pels treballadors sanitaris i el seu compromís.
2. Manifestar que la primera mesura a prendre per cuidar els professionals ha de
ser la relacionada amb retornar a aquest col·lectiu la dignitat professional.
3. Garantir el temps necessari per poder realitzar les consultes amb dignitat i
qualitat. Això implica, en primer lloc, no permetre mai més tenir agendes amb pacients programats a la mateixa hora.
4. Escoltar tots els treballadors sanitaris per poder realitzar els canvis de millora
que requereix el sistema sanitari.
5. Orientar el percentatge del pressupost destinat a l’Atenció Primària perquè
s’apropi al recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i que permeti
fer que sigui l’eix del sistema sanitari públic, fent que aquest es manifesti amb claredat al proper pressupost.
6. Garantir que qualsevol acord per cuidar als professionals sigui de consens
amb els representants dels treballadors i dels usuaris, així com de les societats científiques i col·legials.
7. Recordar que no cal esperar a la següent vaga per tal de fer els canvis que el
sistema sanitari necessita i, per tant, que cal fer canvis urgents per a cuidar tots els
col·lectius sanitaris sense oblidar-ne cap.
8. Revertir les retallades econòmiques i laborals, tornant a pagar el 100% de les
Direccions per Objectius (DPO), retornant els dies de lleure, els de formació, les pagues extra i totes aquelles mesures acordades i que havien estat suprimides durant
els darrers anys.
9. Reforçar les direccions dels equips d’Atenció Primària mitjançant concursos
objectius de mèrit, amb un programa basat en els pilars assistencials, docents, investigadors i de gestió, i que siguin renovables cada cinc anys mitjançant convocatòries
públiques i transparents, amb una rendició de comptes anual d’acord amb indicadors
assistencials i de qualitat.
10. Presentar un Pla Integral que respongui a tots els canvis acordats abans de
tres mesos al Parlament de Catalunya i amb un debat obert als grups parlamentaris.
Palau del Parlament, 26 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES
Reg. 24043 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.11.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 24043)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat de cuidar els professionals de la salut (tram. 302-00040/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

8. Revertir les retallades econòmiques i laborals, tornant a pagar el 100% de les
Direccions per Objectius (DPO), conforme als acords adoptats amb els professionals del sector, i negociant, amb els sindicats majoritaris en el marc de la Mesa de
negociació que correspongui, el retorn dels dies de lleure, els de formació, les pagues extra i totes aquelles mesures acordades i que havien estat suprimides durant
els darrers anys.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

9. Reforçar les direccions dels equips d’Atenció Primària amb l’elecció participada de les direccions d’EAP, on l’opinió de la part dels professionals és prioritària
per escollir el lideratge de l’equip, incloent-hi el percentatge de dedicació a tasques
assistencials dels directors/res, segons les dimensions de l’equip, amb una rendició
de comptes periòdica d’acord amb indicadors assistencials i de qualitat.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

10. Presentar un Pla Integral que respongui a tots els canvis acordats abans de
tres mesos al Parlament de Catalunya i amb un debat obert als grups parlamentaris.
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 26 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
302-00039/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 22679 / Admissió a tràmit parcial: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 300-00047/12).
Moció

El Parlament de Catalunya:
1. Es compromet a iniciar la despolitització de TV3 i Catalunya Ràdio mitjançant l’adopció de mesures urgents com la regulació dels criteris mínims de professionalitat i experiència, la utilització del procediment de concurs públic organitzat
pel propi Parlament de Catalunya i unes majories parlamentàries àmpliament reforçades per la designació de les persones que ostentin les màximes funcions de
responsabilitat de la CCMA. Així mateix, el Parlament es compromet a reformar
l’estatut dels responsables de la CCMA per tal de garantir la seva independència i
professionalitat.
2. Constata la falta de pluralitat, imparcialitat i neutralitat del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) i, a tal efecte, insta el CAC i la CCMA a respectar i fer complir els principis d’actuació de la defensa de la llibertat d’expressió i d’informació, del pluralisme,
de la neutralitat i l’honestedat informatives, de l’objectivitat i de la imparcialitat.
3. Subratlla que els professionals dels mitjans de comunicació públics han de
poder treballar amb imparcialitat i neutralitat, la qual cosa és incompatible amb la
pressió i la propaganda política tendenciosa.
4. Condemna rotundament el progressiu assenyalament i l’hostilitat dels mitjans
de comunicació de la Generalitat contra els ciutadans d’ideologia no separatista. En
aquest sentit, condemna expressament i rotundament:
a. L’insult als polítics i ciutadans per raó de la seva ideologia i l’encobriment de
la violència exercida contra ciutadans que defensen valors i principis constitucionals, especialment els insults masclistes i homòfobs de determinats presentadors de
plantilla i col·laboradors de productores externes reiteradament contractats, com a
pràctiques perjudicials i antidemocràtiques cada vegada més habituals en els mitjans
de comunicació públics de la Generalitat.
b. La utilització dels mitjans de comunicació de la CCMA com a corretja de
transmissió d’una estratègia concertada de deshumanització dels polítics i votants
d’ideologies no separatistes.
5. Rebutja la manca d’objectivitat informativa i neutralitat política en espais informatius dels mitjans de la Corporació que es produeix, entre d’altres, mitjançant:
a. Les reiterades i intencionades omissions de les següents circumstàncies:
– El caràcter inconstitucional i il·legal del suposat referèndum de l’1-O.
– El caràcter inconstitucional de la «normativa» del suposat referèndum de
l’1-O imposada per les forces polítiques separatistes els dies 6 i 7 de setembre de
2017 amb greus vulneracions dels drets i llibertats fonamentals dels representants
electes dels catalans al Parlament de Catalunya i després de pretendre cancel·lar la
Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
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b. La reiterada utilització dels termes «presos polítics» i «exiliats», que la Junta
Electoral Central ja va resoldre expressament durant l’última campanya electoral
que no podien ésser emprats pel fet de no respectar l’obligada neutralitat política.
6. [...]
7. Insta el Consell de Govern de la CCMA a elaborar un pla de programació específic per tal d’ampliar la seva audiència cap a sectors de la ciutadania que ara mateix li donen l’esquena per la seva escorada línia editorial separatista.
Palau del Parlament, 26 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Ignacio Martín Blanco, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES
Reg. 23961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.11.2018
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 23961)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (tram. 302-00039/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió de tot el text de la moció i addició d’un nou text

El Parlament de Catalunya es compromet a iniciar la despartidització de TV3 i
Catalunya Ràdio i de l’òrgan de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), així com del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), acabant amb la pràctica de l’elecció via repartiment de cadires entre partits.
En aquest sentit, es compromet a modificar amb urgència la llei de la CCMA i la
del CAC, amb l’objectiu de:
– revisar els criteris mínims de professionalitat i experiència necessaris per a
ocupar aquestes responsabilitats.
– introduir un procediment de concurs públic per a la tria de les candidates i els
candidats a ocupar aquests càrrecs.
– I garantir que la seva designació final es faci a través d’unes majories parlamentàries àmpliament reforçades.
Així mateix, el Parlament es compromet a realitzar la propera renovació dels òrgans de Govern del CAC i de la CCMA, així com de les direccions de TV3 i Catalunya Ràdio a partir de l’aplicació d’aquests criteris.
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías; portaveu adjunta,
GP CatECP
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