
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciu-
tadania
202-00063/12
Presentació: GP Cs, GP PSC-Units, GP CatECP, SP CUP-CC 7

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la presència efectiva de les dones en la indústria au-
diovisual catalana
250-00895/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la taxa per a l’obtenció d’una còpia dels 
atestats d’accidents de trànsit
250-00896/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament de la taxa per a l’obtenció 
d’una còpia dels atestats policials per a les víctimes d’accidents de trànsit
250-00897/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre la gestió dels danys causats per l’incendi de la Ribera 
d’Ebre, el Segrià i les Garrigues
250-00898/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre els vessaments il·legals al Segre
250-00899/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la dimensió de les empreses
250-00900/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional
250-00901/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya de les ofertes públiques de treball publicades al Boletín Oficial del Estado
250-00902/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre l’ús indegut de diner públic destinat a l’activitat dels 
grups parlamentaris per a sufragar despeses del referèndum il·legal de l’1 d’octubre
250-00903/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10
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Proposta de resolució sobre la necessitat de reforçar l’atenció educativa als alumnes 
en el marc d’un sistema educatiu inclusiu
250-00904/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un control específic de la retribució dels 
alts càrrecs de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-00905/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies d’educació infantil i primà-
ria a la província de Girona per al curs 2019-2020
250-00906/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el compliment de determinats compromisos amb els 
treballadors del Consorci per a la Normalització Lingüística
250-00907/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre les polítiques d’igualtat en la funció pública
250-00908/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la retirada de les subvencions discrecionals a la Pla-
taforma per la Llengua
250-00909/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el projecte del Museu del Còmic de Badalona
250-00911/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la reobertura dels consultoris locals tancats de Piera
250-00912/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència per a gent gran al barri 
de la Maternitat i Sant Ramon, del districte de les Corts de Barcelona
250-00913/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’habitatge amb perspectiva juvenil
250-00914/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el diagnòstic de la limfangioleiomiomatosi
250-00915/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el millorament de la comprensibilitat dels informes 
mèdics
250-00916/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el desdoblament del CAP Sant Pere, de Reus
250-00917/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució de convocatòria de reunió de l’Observatori de Dret Privat de 
Catalunya
250-00918/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera del sistema sanitari
250-00919/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’equiparació dels nivells retributius dels professionals 
de l’atenció primària amb els dels serveis hospitalaris
250-00920/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13
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Proposta de resolució sobre l’aplicació de la legislació de transparència en el món 
local
250-00921/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un protocol per a la ratificació de de-
núncies telefòniques o telemàtiques davant dels Mossos d’Esquadra en el cas de 
víctimes hospitalitzades
250-00922/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la creació d’un observatori del treball digne
250-00923/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la creació d’un consultori mèdic a l’Albiol
250-00924/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pla de futur per al sector del salva-
ment aquàtic
250-00925/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dels turistes davant l’ac-
ció de grups radicals violents i la delinqüència organitzada
250-00926/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució de reconeixement als funcionaris i voluntaris que han parti-
cipat en l’extinció de l’incendi de la Ribera d’Ebre
250-00927/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la impossibilitat del Cos de Mossos d’Esquadra de ga-
rantir la seguretat ciutadana
250-00928/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el trasllat de presos i la vigilància perimetral de les 
presons
250-00929/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències pediàtriques al Prat de Llobregat
250-00930/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el reconeixement del grup C1 als tècnics en cures au-
xiliars d’infermeria
250-00931/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la creació de places residencials per a persones amb 
discapacitat física i el desplegament de la figura de l’assistent personal
250-00932/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la revocació de la consideració d’Òmnium Cultural com 
a entitat cultural
250-00933/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre els projectes de construcció a Tarragona d’un centre 
penitenciari obert i del Fòrum de la Justícia
250-00934/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’avaluació econòmica i social de l’impacte de les de-
duccions autonòmiques de l’impost sobre la renda de les persones físiques
250-00935/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el foment i la difusió del ballet
250-00936/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16
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Proposta de resolució sobre la suspensió de les relacions contractuals de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals amb entitats presumptament vinculades a 
possibles delictes de corrupció i de finançament il·legal de partits polítics
250-00937/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre els beneficis fiscals de què gaudeix Plataforma per la 
Llengua
250-00938/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la celebració de festes aquàtiques privades a la cala 
d’en Massoni i en altres espais protegits de la Costa Brava
250-00939/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre mesures urgents per a garantir la seguretat ciutadana 
i erradicar la venda il·legal a l’espai públic a Roses
250-00940/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’Institut Nova Història
250-00941/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el preu del raïm al Penedès
250-00942/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució per a combatre la inacció del Govern davant el nombre crei-
xent de ciutadans en situació de pobresa energètica privats del dret d’accés als 
subministraments bàsics
250-00943/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’impuls dels medicaments genèrics i biosimilars
250-00944/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre les accions necessàries per a lluitar contra la pobresa 
energètica
250-00945/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la creació d’una bossa d’hores estructurals al Cos de 
Mossos d’Esquadra
250-00946/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el caràcter aconfessional de les institucions de la Ge-
neralitat
250-00962/12
Presentació: GP PSC-Units 18

Proposta de resolució sobre la planificació i posada en marxa d’un centre d’urgèn-
cies d’atenció primària al nou equipament sanitari projectat a Premià de Dalt
250-00963/12
Presentació: GP Cs 20

Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a la vacuna contra el virus del papil·lo-
ma humà
250-00964/12
Presentació: GP CatECP 21

Proposta de resolució sobre la consideració de l’estació de vigilància atmosfèrica de 
Juneda com a estació de mesurament de l’impacte industrial i del trànsit
250-00965/12
Presentació: GP CatECP 22

Proposta de resolució sobre l’ocupació i les tecnologies de la informació i la co-
municació
250-00966/12
Presentació: GP Cs 23
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Proposta de resolució sobre l’ocupació, l’R+D+I i la productivitat
250-00967/12
Presentació: GP Cs 24

Proposta de resolució sobre la defensa de la llibertat de premsa
250-00968/12
Presentació: SP PPC 25

Proposta de resolució sobre el millorament del finançament de la modernització i la 
dinamització del petit comerç
250-00969/12
Presentació: GP Cs 26

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Territori
410-00007/12
Adscripció de diputats del GP ERC 28

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/12
Adscripció de diputats del GP ERC 28

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Persones
411-00001/12
Adscripció de diputats del GP ERC 28

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 343/XII, sobre la continuïtat del projecte de 
conservació de l’os bru al Pirineu i sobre el millorament de la convivència entre l’os 
bru i la ramaderia extensiva
290-00315/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  29

Control del compliment de la Resolució 351/XII, sobre la protecció de la cala Mo-
risca, entre Lloret de Mar i Tossa de Mar
290-00323/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  30

Control del compliment de la Resolució 352/XII, sobre la protecció de la cala d’Ai-
gua Xelida, de Tamariu
290-00324/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  31

Control del compliment de la Resolució 353/XII, sobre el projecte de Sa Guarda, 
de Cadaqués
290-00325/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  31

Control del compliment de la Resolució 354/XII, sobre la protecció de la cala de sa 
Riera, a Begur
290-00326/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  32

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 48/XII, sobre la política universitària i de recerca
390-00048/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 32

Control del compliment de la Moció 74/XII, sobre les urbanitzacions i els barris amb 
dèficits urbanístics
390-00074/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 34
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Control del compliment de la Moció 95/XII, sobre els serveis d’emergències
390-00095/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 35

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre l’aplicació de les bonificacions en la tarifació aprovades 
pel Decret 279/2018, del 20 de desembre, de modificació del Decret 161/2015, del 
14 de juliol, de modificació de la concessió administrativa per a la construcció, la 
conservació i l’explotació de l’autopista C-16 de Montserrat, Sant Cugat del Vallès 
- Terrassa - Manresa
354-00172/12
Sol·licitud i tramitació 35

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre l’activació de la zona de baixes emissions a Barcelona
354-00178/12
Sol·licitud i tramitació 36

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Fabricants Es-
panyols de Llanes Minerals Aïllants davant la Comissió de Territori perquè presenti 
els estudis sobre la qualitat de la construcció mediambiental i energètica
356-00542/12
Sol·licitud 36

Sol·licitud de compareixença de Maurici Lucena i Betriu, president del Consell d’Ad-
ministració d’AENA, perquè informi sobre la incidència de les protestes laborals a 
l’aeroport de Barcelona
356-00546/12
Sol·licitud 36

Sol·licitud de compareixença d’Albert Civit Fons, director de l’Institut Català del Sòl, 
davant la Comissió de Territori perquè informi sobre el paper de l’Institut en la im-
plantació d’empreses a Catalunya i el seu rol per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge
356-00569/12
Sol·licitud 36
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, de la renda 
garantida de ciutadania
202-00063/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP CUP-CC

Reg. 45996 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen 
els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei 
següent i sol·liciten que d’acord amb l’article 138 del Reglament es tramiti pel pro-
cediment de lectura única: 

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017 de la Renda 
Garantida de Ciutadania

Exposició de motius
En el balanç de resultats de la implementació de la llei de la Renda Garantida de 

Ciutadania, fruit del diàleg amb les persones vulnerables afectades, els punts d’as-
sessorament, treballadores socials, entitats socials entre altres, s’ha constatat que el 
termini de carència d’ingressos és excessivament llarg per a les persones que es tro-
ben en situació de vulnerabilitat.

Una de les causes de les denegacions de sol·licituds de la prestació respon a in-
terpretacions restrictives de la manca d’ingressos. Per evitar que aquestes pràctiques 
persisteixin, atès que no hi haurà reglament de la llei fins al 2020, la formulació de 
la manca d’ingressos ha de tenir major concreció.

Finalment, l’increment de la privació material severa del 5% de la població a 
Catalunya al 6,5% ha de ser superat amb l’aplicació plena de la Llei de la Renda 
 Garantida de Ciutadania sense restriccions.

Article únic 
Es modifica l’article 7 epígraf d) de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la Renda 

Garantida de Ciutadania, que resta redactat de la manera següent: 
Article 7. Requisits per a tenir dret a la renda garantida de ciutadania 
d) No disposar d’una quantitat d’ingressos, rendes o recursos econòmics consi-

derada mínima per atendre les necessitats bàsiques d’una vida digna, d’acord amb 
l’import corresponent de la renda garantida de ciutadania en relació amb el llindar 
d’ingressos fixat per l’indicador de renda de suficiència de Catalunya.

No es comptabilitzaran els ingressos que es rebin com a conseqüència d’una lli-
beralitat per raó afectiva o d’amistat, ni les prestacions per aliments.

La situació d’insuficiència d’ingressos i recursos s’ha de donar, com a mínim, 
durant dos mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de la 
renda garantida de ciutadania i ha de continuar existint mentre es tramita el proce-
diment de concessió i es percep la prestació.
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Disposició final primera. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la 

Generalitat.

Disposició final segona. Habilitació pressupostària
Els preceptes que comporten la realització de despesa amb càrrec als  Pressupostos 

de la Generalitat, produiran efecte al partir del primer dia de l’entrada en vigor de 
la Llei de Pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament pos-
terior a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Aquests efectes no podran anar en contra 
del que preveu l’article 2 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de 
ciutadania que la configura com una prestació garantida de dret subjectiu.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2019
Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta GP Cs; Eva Granados Galiano, porta-

veu GP PSC-Units; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP; Carles Riera 
Albert, representant SP CUP-CC

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la presència efectiva de les dones en la 
indústria audiovisual catalana
250-00895/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 45609; 45634; 45737).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la taxa per a l’obtenció 
d’una còpia dels atestats d’accidents de trànsit
250-00896/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45635; 45738).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament de la taxa per 
a l’obtenció d’una còpia dels atestats policials per a les víctimes 
d’accidents de trànsit
250-00897/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45636; 45739).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la gestió dels danys causats per 
l’incendi de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues
250-00898/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45637; 45740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els vessaments il·legals al Segre
250-00899/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45638; 45741).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dimensió de les empreses
250-00900/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45639; 45742).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la Comissió Assessora sobre  
la Publicitat Institucional
250-00901/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45640; 45743).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la publicació en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de les ofertes públiques de treball 
publicades al Boletín Oficial del Estado
250-00902/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 45610; 45641; 45744).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’ús indegut de diner públic destinat 
a l’activitat dels grups parlamentaris per a sufragar despeses del 
referèndum il·legal de l’1 d’octubre
250-00903/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45642; 45745).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat de reforçar l’atenció 
educativa als alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu
250-00904/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45643; 45746).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un control específic de 
la retribució dels alts càrrecs de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
250-00905/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45644; 45747).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies d’educació 
infantil i primària a la província de Girona per al curs 2019-2020
250-00906/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45645; 45748).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment de determinats 
compromisos amb els treballadors del Consorci per a la 
Normalització Lingüística
250-00907/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 45611; 45646; 45749).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les polítiques d’igualtat en la funció 
pública
250-00908/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 45612; 45648; 45750).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada de les subvencions 
discrecionals a la Plataforma per la Llengua
250-00909/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45647; 45751).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte del Museu del Còmic  
de Badalona
250-00911/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 45613; 45649; 45752).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura dels consultoris locals 
tancats de Piera
250-00912/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45650; 45753).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència per a 
gent gran al barri de la Maternitat i Sant Ramon, del districte de les 
Corts de Barcelona
250-00913/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45651; 45754).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’habitatge amb perspectiva juvenil
250-00914/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 45614; 45652; 45755).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el diagnòstic de la 
limfangioleiomiomatosi
250-00915/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 45615; 45653; 45756).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la comprensibilitat 
dels informes mèdics
250-00916/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 45616; 45654; 45757).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desdoblament del CAP Sant Pere,  
de Reus
250-00917/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 45617; 45655; 45758).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de convocatòria de reunió de l’Observatori  
de Dret Privat de Catalunya
250-00918/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 45618; 45656; 45759).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera  
del sistema sanitari
250-00919/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 45619; 45657; 45760).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’equiparació dels nivells retributius dels 
professionals de l’atenció primària amb els dels serveis hospitalaris
250-00920/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 45658; 45761; 45848).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la legislació de 
transparència en el món local
250-00921/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 45659; 45762; 45849).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un protocol per a la 
ratificació de denúncies telefòniques o telemàtiques davant dels 
Mossos d’Esquadra en el cas de víctimes hospitalitzades
250-00922/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 45660; 45763; 45850).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un observatori del treball 
digne
250-00923/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 45661; 45764; 45851).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un consultori mèdic  
a l’Albiol
250-00924/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 45662; 45765; 45852).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pla de futur per  
al sector del salvament aquàtic
250-00925/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45663; 45766).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dels 
turistes davant l’acció de grups radicals violents i la delinqüència 
organitzada
250-00926/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45664; 45767).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de reconeixement als funcionaris i voluntaris 
que han participat en l’extinció de l’incendi de la Ribera d’Ebre
250-00927/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45665; 45768).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la impossibilitat del Cos de Mossos 
d’Esquadra de garantir la seguretat ciutadana
250-00928/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45667; 45769).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el trasllat de presos i la vigilància 
perimetral de les presons
250-00929/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45666; 45770).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències pediàtriques  
al Prat de Llobregat
250-00930/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45668; 45771).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement del grup C1  
als tècnics en cures auxiliars d’infermeria
250-00931/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 45669; 45772; 45853).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació de places residencials per a 
persones amb discapacitat física i el desplegament de la figura de 
l’assistent personal
250-00932/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 45670; 45773; 45854).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la revocació de la consideració 
d’Òmnium Cultural com a entitat cultural
250-00933/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45671; 45774).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els projectes de construcció a 
Tarragona d’un centre penitenciari obert i del Fòrum de la Justícia
250-00934/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 45672; 45775; 45855).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’avaluació econòmica i social de 
l’impacte de les deduccions autonòmiques de l’impost sobre  
la renda de les persones físiques
250-00935/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45673; 45776).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el foment i la difusió del ballet
250-00936/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45674; 45777).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la suspensió de les relacions 
contractuals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb 
entitats presumptament vinculades a possibles delictes de corrupció 
i de finançament il·legal de partits polítics
250-00937/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45675; 45778).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els beneficis fiscals de què gaudeix 
Plataforma per la Llengua
250-00938/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45676; 45779).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la celebració de festes aquàtiques 
privades a la cala d’en Massoni i en altres espais protegits de la 
Costa Brava
250-00939/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 45677; 45781; 45856).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre mesures urgents per a garantir la 
seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l’espai públic  
a Roses
250-00940/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45678; 45782).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Institut Nova Història
250-00941/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45679; 45783).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el preu del raïm al Penedès
250-00942/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 45680; 45784; 45857).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució per a combatre la inacció del Govern davant 
el nombre creixent de ciutadans en situació de pobresa energètica 
privats del dret d’accés als subministraments bàsics
250-00943/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45681; 45785).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’impuls dels medicaments genèrics  
i biosimilars
250-00944/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 45682; 45786; 45858).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les accions necessàries per a lluitar 
contra la pobresa energètica
250-00945/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 45683; 45787; 45859).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una bossa d’hores 
estructurals al Cos de Mossos d’Esquadra
250-00946/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 45684; 45788; 45860).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.09.2019 a l’1.10.2019).
Finiment del termini: 02.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el caràcter aconfessional de les 
institucions de la Generalitat
250-00962/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 45792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Rosa 

Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre el caràcter aconfessional de les institucions 
de la Generalitat de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
S’ha fet públic en diversos mitjans de comunicació que el President de la Genera-

litat va nomenar el passat 2 d’agost de 2019 un nou prior de la capella de Sant Jordi, 
situada dins el Palau de la Generalitat. Segons les mateixes informacions, el relleu 
es va produir en el transcurs d’una audiència del President amb l’antic i el nou  prior, 
i en presència de la Consellera de Presidència, en finir la qual es va celebrar una eu-
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caristia a la capella de Sant Jordi amb presència de totes les persones esmentades,  
i familiars dels dos religiosos.

L’article 16.3 de la Constitució estableix que cap confessió tindrà caràcter  estatal. 
L’article 161.2 de l’Estatut d’Autonomia estableix, al seu torn, que correspon a la Ge-
neralitat la competència executiva en matèria relativa a la llibertat religiosa.

Els canvis socials i demogràfics a Catalunya han estat molts en les dècades que 
van des del restabliment de les institucions de la Generalitat de Catalunya fins l’ac-
tualitat. No només s’ha produït un increment de la pluralitat de confessions i esglé-
sies amb presència a Catalunya, sinó també una creixent secularització de la societat 
catalana. De conformitat amb les dades que ofereix l’informe de 2018 de la Funda-
ció Ferrer i Guàrdia, que analitza dades del Centre d’Investigacions Sociològiques, 
Catalunya és una de les societats més secularitzades del conjunt del país. Així, un 
39% de la ciutadania catalana s’adscriu a opcions de consciència no religioses, men-
tre que un 58% sí que s’adscriu a opcions de consciència religioses. El 90,9% dels 
matrimonis celebrats a Catalunya l’any 2018 van celebrar-se pel civil.

El nomenament de priors per part del President de la Generalitat de Catalunya 
casa molt malament amb el caràcter aconfessional de l’Estat, i tampoc no resulta 
congruent, des d’aquest punt de vista, el manteniment d’un espai de culte dins de 
l’edifici més representatiu de les institucions de la Generalitat de Catalunya. El con-
junt de la ciutadania, incloent-hi els creients catòlics, però també i especialment la 
ciutadania amb altres opcions confessionals diferents de la catòlica, així com la que 
s’adscriu a opcions de consciència no religioses, té dret a que la previsió del caràc-
ter aconfessional de l’Estat es vegi reflectit en la pertinent separació entre l’Església  
i l’Estat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Remetre un informe al Parlament de Catalunya sobre el marc legal dins del 

qual s’ha produït un nomenament d’un càrrec propi d’una confessió religiosa per part 
d’una autoritat civil, tal com el d’un prior d’una capella per part del President de la 
Generalitat de Catalunya, en un termini de quinze dies d’ençà de l’aprovació d’aques-
ta resolució.

2. Dedicar l’actual capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya 
a un nou ús, consistent en preservar la memòria històrica de l’edifici del Palau de la 
Generalitat de Catalunya i de la pròpia capella, a partir del moment en què s’acom-
pleixi un mes de l’aprovació d’aquesta resolució.

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Rosa 

Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la planificació i posada en marxa d’un 
centre d’urgències d’atenció primària al nou equipament sanitari 
projectat a Premià de Dalt
250-00963/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 45864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, José María Cano Navarro, diputado, Jorge So-

ler González, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución sobre la planificación y puesta en marcha de un Centro de 
Urgencias de Atención Primaria (CUAP) en el equipamiento sanitario Victor Català 
proyectado en Premià de Dalt, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Nuestro sistema público sanitario establece diferentes recursos para dar res-

puesta a las necesidades de atención urgente de la ciudadanía. Estas necesidades se 
concretan en diferentes tipos de situaciones que requieren una respuesta asistencial 
apropiada, desde incidentes que no admiten demora en relación con el potencial de 
riesgo vital a actuaciones motivadas por la percepción de la persona sobre la nece-
sidad de una atención inmediata.

Las estadísticas nos muestran que las demandas de atención urgente tienden a 
ser cada vez mayores motivadas, en parte, por el envejecimiento de la población, 
las desigualdades económicas, la cronificación de determinadas enfermedades y los 
cambios en las necesidades de salud de los ciudadanos por lo que es imprescindible 
adaptar los servicios que ofrece la red pública de urgencias, estableciendo una red 
de dispositivos y profesionales cercanos al ciudadano.

En la actualidad las urgencias médicas de los vecinos de Premià de Dalt y Pre-
mià de Mar, municipios del Maresme colindantes, son atendidas, mayoritariamen-
te, por el Hospital de Mataró, un hospital que se encuentra totalmente desbordado, 
donde los pacientes sufren un aumento constante en los plazos de espera, y que para 
dar cobertura a los más de 265.000 habitantes de su área de influencia sus urgencias 
deben atender de media a más de 300 visitas diarias.

Según los datos del Departamento de Salud de la Generalitat más del 50% de los 
siete millones de visitas a los servicios de urgencia se atienden en los hospitales, y 
más de la mitad de esas urgencias son de baja complejidad por lo que podrían ser 
atendidas en un CUAP.

En estos momentos las obras de construcción de un nuevo CAP en Premià de 
Dalt están en periodo de licitación, después de más de una década de retrasos conti-
nuados. Por lo tanto las urgencias de baja y media intensidad podrían ser atendidas 
en un futuro en Premià de Dalt si el centro sanitario proyectado contara con el ne-
cesario servicio de urgencias de atención primaria (CUAP), debidamente equipado 
y con el personal adecuado para prestar el servicio de manera accesible, resolutiva 
y continuada las 24 horas del día. Un servicio dotado, a su vez, del equipamiento 
necesario para realizar analíticas y radiografías. Este servicio resolvería más de la 
mitad de las urgencias de los ciudadanos atendidos facilitando, a su vez, el alivio de 
la preseion que sufre el Hospital de Mataró que se centrarían en atender los casos de 
riesgo vital inmediato y de situación de alto riesgo.

Con el objetivo de garantizar una atención sanitaria pública continuada, accesi-
ble y urgente a los ciudadanos, adecuándola a las necesidades reales de una pobla-
ción de casi 40.000 habitantes censados en Premià de Dalt y Premià de Mar.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
Que el nuevo centro médico proyectado en Premià de Dalt, Victor Català, se 

proyecte para que además pueda ofrecer atención sanitaria como un Centro de Ur-
gencias de Atención Primaria (CUAP) fuera del horario asistencial, y así cubrir las 
urgencias de las poblaciones vecinas con asistencia sanitaria las 24 horas del día, 
todos los días de año, y que se dote presupuestariamente para que además del per-
sonal disponga de radiología, pediatría y analíticas.

Palacio del Parlamento, 16 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; José María Cano Navarro, Jorge Soler Gon-

zález, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a la vacuna contra el 
virus del papil·loma humà
250-00964/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 45973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

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

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre l’accés gratuït a la vacuna anti-virus del papil·loma humà, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Departament de Salut ha deixat de dispensar gratuïtament la vacuna  anti-virus 

del papil·loma humà (VPH) a persones treballadores del sexe i homosexuals menors 
de 26 anys en ambdós casos. L’exclusió d’aquest dos grups de població ha estat jus-
tificada per la manca de finançament per fer front a la demanda de vacunes durant 
aquest any.

Des del 2018 el Departament de Salut va incorporar diversos grups de població 
per rebre la vacuna contra el VPH de forma gratuïta. A més de la vacunació sistemà-
tica a les nenes entre 11 i 12 anys, s’inclouen a la vacunació finançada pel CatSalut 
les dones amb diagnòstic de càncer cervical (la conseqüència més greu que causa el 
VPH), les dones i homes fins a 26 anys amb VIH i dones amb transplantament de 
medul·la òsea fins a 26 anys, així com els col·lectius ara exclosos de treballadores i tre-
balladors del sexe i els homes que tenen relacions sexuals amb homes fins els 26 anys.

Aquesta vacunació es realitza a partir de la recomanació del Ministeri de Sanitat 
d’ampliar a aquests col·lectius la cobertura contra el virus del papil·loma humà. Una 
malaltia que causa el 5% de tots els càncers del món i que afecten majoritàriament 
les dones i que és una de les malalties de transmissió sexuals més comuns en homes 
i dones.

Aquestes recomanacions obeeixen a la necessitat de protegir les dones del càncer 
d’úter i donar protecció a altres col·lectius per prevenir-ne les conseqüències deriva-
des del VPH. Tot i així, països com Austràlia han ampliat la cobertura a tota la po-
blació, vacunant també als nens des del 2007 i en dues dècades esperen erradicar el 
càncer cervical. Les organitzacions de vacunologia admeten que és una debat obert. 
En tot cas, l’ampliació de la vacunació als grups de població amb major risc d’ex-
posició al VPH fins als 26 anys ha estat fruit d’una recomanació que segueix vigent  
i per la qual cal destinar-hi els recursos necessaris.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
Garantir l’accés gratuït a la vacunació anti-virus del papil·loma humà als col·lec-

tius d’homes i dones treballadores del sexe i a homosexuals en els termes que indica 
el Manual de Vacunacions de Catalunya i assegurar-ne la vacunació a aquelles que 
han estat excloses per la retirada del finançament del Departament de Salut.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta,  

GP CatECP

Proposta de resolució sobre la consideració de l’estació de vigilància 
atmosfèrica de Juneda com a estació de mesurament de l’impacte 
industrial i del trànsit
250-00965/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 46080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
perquè l’estació de vigilància atmosfèrica de Juneda (Les Garrigues) sigui consi-
derada com estació de mesurament de l’impacte industrial i de trànsit, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
La contaminació és una de les problemàtiques ecològiques i ambientals més 

preocupants arreu dels països desenvolupats. Aquesta problemàtica no només s’ins-
criu al món urbà, sinó que també es projecta dins del món rural, com queda palès 
a la comarca de les Garrigues. Al passat mes de juliol, per exemple, es van produir 
superacions del valor límit diari (50 µg/m3) per partícules PM10 en dos punts de 
mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica 
(XVPCA): Barcelona, amb 61, i Juneda, amb 53.

L’existència d’algunes indústries al terme de Juneda i les Borges Blanques que 
emeten partícules a l’atmosfera, així com la possible posada en marxa de noves in-
dústries i la proximitat a les vies N-240 i AP-2 fa que la qualitat de l’aire en sur-
ti encara més perjudicada. A això cal sumar que aquestes poblacions es troben en 
una zona amb unes condicions meteorològiques peculiars, amb uns períodes llargs 
de calma anticiclònica i de molt poca circulació atmosfèrica, tant a l’estiu com a 
 l’hivern.

Actualment, l’estació de vigilància atmosfèrica de Juneda està definida com a ru-
ral, pel fet que no té grans nuclis urbans propers, o estar envoltada de terreny forestal 
o agrícola, es considera que no rep l’impacte directe i individualitzable de vies de 
trànsit principals, ni d’activitats industrials. En conseqüència, mesura només ozó tro-
posfèric, òxids de nitrogen i micro-partícules de 10 micrograms. Tot i això, i d’acord 
amb els factors indicats, es considera (i així ho defensen diverses entitats mediam-
bientals i veïnals de les Garrigues i de les terres de Ponent), que caldria que l’estació 
fos considerada de mesurament d’impacte industrial i de trànsit, de manera que am-
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pliés el mesurament a contaminants atmosfèrics precursors de l’Ozó, els COV (Com-
postos Orgànics Volàtils), els òxids de sofre i els continguts, entre altres dels Ben-
zo(a)pirens de les PM10 (partícules en suspensió) i les PM2,5 (micro-partícules de 
menys de 2,5 micres) per avaluar la incidència de la indústria de la zona i de transit.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
Primer: Instar a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del 

Departament de Territori i Sostenibilitat que, abans de sis mesos, faci els tràmits 
pertinents perquè l’estació de Vigilància Atmosfèrica de Juneda inclogui tots els pa-
ràmetres per tal de mesurar els possibles contaminants derivats de les activitats in-
dustrials.

Segon: Resoldre que la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climà-
tic del Departament de Territori i Sostenibilitat actualitzi la consideració industrial 
i de trànsit de l’estació de vigilància atmosfèrica de Juneda i els sistemes de mesu-
rament corresponents

Tercer: Promogui un estudi de caracterització de les micro-partícules contami-
nants PM10 per tal que es pugui determinar el tipus de substàncies, la granulometria 
i el seu origen; pas necessari per poder implementar mesures efectives per tal de re-
duir-ne els nivells i l’afectació a la població.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat,  

GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’ocupació i les tecnologies de la 
informació i la comunicació
250-00966/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 46086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Antonio Espinosa Cerrato, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Proposta de resolució sobre ocupació 
i TIC’s, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con 
el siguiente texto: 

Exposició de motius
Catalunya es troba en una situació econòmica de clara desacceleració com mos-

tra el descens d’ocupats i d’afiliats a la Seguretat Social en els últims mesos.
El nombre d’ocupats ha baixat en el mes d’agost en 12.065 persones, el que supo-

sa un descens del 2,56% que s’ha de sumar a les males dades de juliol on el nombre 
de persones desocupades va disminuir en 10.576.

Les afiliacions a la Seguretat Social també han començat a disminuir, a l’agost 
s’han perdut 65.190 afiliats.

A més hi ha molts indicadors econòmics que anticipen que tot és susceptible 
d’empitjorar en els pròxims mesos.

Segons dades de l’Idescat, l’Índex de Producció Industrial (IPI) ha caigut un 
3,2% interanual, l’índex d’entrada de comandes a la indústria ha baixat un 5,2%, o 
la facturació d’energia elèctrica ha disminuït un 2% interanual.
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Fins i tot les exportacions han començat a baixar i, segons Idescat, han disminuït 
un 1,1% interanual.

Resulta evident que els últims i successius governs de la Generalitat s’han limitat 
a aprofitar la devaluació interna que ha suposat la minoració dels salaris, així com 
els vents de cua favorables de l’economia de la zona euro i mundial, per vendre la 
imatge que l’economia de Catalunya anava molt bé encara que el seu creixement 
tingués els peus de fang.

Durant aquests anys no s’han abordat, o s’ha fet de manera molt insuficient, l’es-
tabliment de programes de política industrial que afavoreixin el creixement de les 
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i la difusió tecnològica, factors 
que són claus per fer augmentar l’ocupació estable i de qualitat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a establir o millorar 

els programes per a la difusió i adopció de les TIC’s entre les empreses i trencar, 
així, la bretxa tecnològica que existeix sobretot entre les grans i mitjanes empreses 
i les petites.

Palacio del Parlamento, 17 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Antonio Espinosa Cerrato, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’ocupació, l’R+D+I i la productivitat
250-00967/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 46087 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Antonio Espinosa Cerrato, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Proposta de resolució sobre ocupació, 
R+D+i i productivitat, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Economia i Hi-
senda, con el siguiente texto: 

Exposició de motius
Catalunya es troba en una situació econòmica de clara desacceleració com mos-

tra el descens d’ocupats i d’afiliats a la Seguretat Social en els últims mesos.
El nombre d’ocupats ha baixat en el mes d’agost en 12.065 persones, el que supo-

sa un descens del 2,56% que s’ha de sumar a les males dades de juliol on el nombre 
de persones desocupades va disminuir en 10.576.

Les afiliacions a la Seguretat Social també han començat a disminuir, a l’agost 
s’han perdut 65.190 afiliats.

A més hi ha molts indicadors econòmics que anticipen que tot és susceptible 
d’empitjorar en els pròxims mesos.

Segons dades de l’Idescat, l’Índex de Producció Industrial (IPI) ha caigut un 
3,2% interanual, l’índex d’entrada de comandes a la indústria ha baixat un 5,2%, o 
la facturació d’energia elèctrica ha disminuït un 2% interanual.

Fins i tot les exportacions han començat a baixar i, segons Idescat, han disminuït 
un 1,1% interanual.

Resulta evident que els últims i successius governs de la Generalitat s’han limitat 
a aprofitar la devaluació interna que ha suposat la minoració dels salaris, així com 
els vents de cua favorables de l’economia de la zona euro i mundial, per vendre la 
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imatge que l’economia de Catalunya anava molt bé encara que el seu creixement 
tingués els peus de fang.

Durant aquests anys no s’han abordat, o s’ha fet de manera molt insuficient, l’establi-
ment de programes de política econòmica que posessin la productivitat i la competitivi-
tat com a protagonistes principals, ja que com afirma Paul Krugman «la productivitat 
no ho és tot, però en el llarg termini ho és gairebé tot ».

Un factor fonamental per fer créixer la productivitat i l’ocupació de qualitat és 
sens dubte la R + D + i. Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Pressupostar i dedicar a R + D + i, el percentatge mitjà que inverteixen els 

països de la Unió Europea del 2% i augmentar la col·laboració i interacció entre la 
recerca pública i privada que afavoreixi també un augment de la inversió privada.

2. Establir deduccions fiscals en l’IRPF per a les aportacions a programes espe-
cífics d’R + D + I, tant públics com privats.

Palau del Parlament, 17 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Antonio Espinosa Cerrato, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre la defensa de la llibertat de premsa
250-00968/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 46125 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

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

tada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució de defensa de la llibertat de premsa a Catalunya, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
Uno de los criterios que habitualmente es utilizado para baremar la calidad de-

mocrática de un país o región es la monitorización del ejercicio de la libertad de 
prensa y la libre información.

El derecho a una información libre, veraz y transparente es un ejercicio que debe 
garantizarse a los profesionales y a los medios que desempeñan esta tarea, pero al 
mismo tiempo se articula como un derecho de ciudadanía recogido en nomas de ca-
rácter nacional, europeo e internacional.

Los ataques y el hostigamiento contra los medios de comunicación y periodis-
tas constituyen, en sí mismos, amenazas contra la democracia y los derechos de 
los ciudadanos. La impunidad y la habitualidad con la que se producen suponen la 
aceptación de una anormalidad antidemocrática perjudicial y lesiva, que no debe 
pasar desapercibida a los poderes públicos encargados también de su protección y 
cuidado.

Como cada año, desde 1993, la Unesco celebraba el día Mundial de la Libertad 
de Prensa recordando a todo el mundo que «ninguna democracia es completa sin 
acceso a una información transparente y fiable. Es el pilar para construir institucio-
nes justas e imparciales».

Contrariamente a lo que debiera ser, la violencia y las coacciones contra la li-
bertad de prensa es un fenómeno que va en aumento y, en particular, en Cataluña 
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donde las tareas de cobertura informativa desde el inicio del mal llamado «procés» 
nos han ofrecido episodios de acoso físico en conexiones televisivas, hostigamiento 
en redes sociales a profesionales periodistas, ataques contra las oficinas de medios 
de comunicación.

Todos estos casos no han finalizado con el consecuente reproche penal ni con 
condena alguna por parte de las instituciones públicas, más allá de las declaraciones 
de partidos políticos no separatistas.

El pasado día 16 de septiembre de 2019 el Consejo de Europa lanzaba una alerta 
tras el ataque que sufrieron dos reporteros el pasado 11 de septiembre en Barcelona 
remarcando el «hostigamiento e intimidación de periodistas» en una de las manifes-
taciones independentistas que «se convirtió en un escenario de violencia y alterca-
dos hacia agentes policiales y periodistas que informaban del acto».

Ante este nuevo ataque es necesario que el Parlament de Catalunya asuma la 
importancia de garantizar y proteger la libertad de prensa, y en consecuencia lidere 
la respuesta institucional contra aquellos que quieren limitar la libertad y la demo-
cracia.

Por estos motivos, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la siguiente: 

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Catalunya condena los ataques sufridos por periodistas y me-

dios de comunicación el pasado 11 de septiembre de 2019 durante el desarrollo de 
una concentración separatista ante la sede de esta institución.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
a) Colaborar con medios de comunicación y con los profesionales para que los 

ataques de los que fueron víctimas no queden impunes.
b) Proteger a las víctimas de estos ataques, como los derechos de la ciudadanía 

y la democracia garantizando, entre otras cuestiones la libertad de prensa en Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, dipu-

tada, SP PPC

Proposta de resolució sobre el millorament del finançament de la 
modernització i la dinamització del petit comerç
250-00969/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 46157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, José María Cano Navarro, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Proposta de resolució per millorar el 
finançament de la modernització i dinamització del petit comerç, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió d’Economia i Hisenda, con el siguiente texto: 

Exposició de motius
El comerç al detall és un sector que supera les 320.000 persones ocupades de 

mitjana a la nostra Comunitat Autònoma i representa gairebé el 10% de tota l’ocu-
pació catalana. Un 66,4% de les persones ocupades són dones, i per grups d’edat el 
36,7% se situen entre els 30 i 44 anys i el 24,2% són joves.
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Comptem amb unes 75.000 empreses que gestionen 100.000 establiments dis-
tribuïts per tota la geografia catalana. La pràctica totalitat d’aquests projectes em-
presarials, el 98%, té menys de 10 empleats i un 67%, gairebé 50.000 establiments, 
desenvolupen la seva activitat econòmica com a autònoms, prevalent el petit nego-
ci de proximitat i l’empresa familiar. Aquestes característiques han contribuït a la 
 cohesió social i a l’equilibri urbà.

Des del punt de vista de la generació de llocs de treball està sent un sector que 
ha demostrat un gran potencial de creixement i resistència davant situacions de crisi 
com les viscudes.

En aquests moments és imprescindible que el petit comerç s’adapti a les noves 
necessitats dels mercats i aprofiti les oportunitats que presenten els canvis en els hà-
bits de consum i l’aplicació de noves tecnologies.

S’estan produint canvis cada vegada més evidents en el comportament dels con-
sumidors. Un dels trets característics d’aquests canvis és l’augment de la consciència 
que és preferible adoptar hàbits que promoguin una alimentació més saludable amb 
una preferència pels productes de proximitat, on el consumidor prefereix cada ve-
gada més marques locals o petites que guanyen mercat davant els grans fabricants o 
productors. Perquè el preu ja no és l’únic factor important i deixa de ser el principal 
element a l’hora de prendre les decisions, guanyant pes l’experiència de compra del 
client com a factor determinant.

Veiem també un increment de l’ús d’internet entre els consumidors amb creixe-
ments anuals superiors al 20%. Ampliant-se també la gamma de productes adquirits 
a través d’aquest canal, per tant és evident que internet com a canal de venda és una 
gran oportunitat i així ens ho mostren les comparatives amb els països del nostre 
entorn. En aquest creixement estan influint els augments de la confiança i la segu-
retat de les compres on-line.

D’altra banda els avanços tecnològics estan canviant la manera com el client 
 interactua amb el comerç i la innovació comença a centrar les estratègies de creixe-
ment de les empreses de comerç al detall, una innovació que cerca millorar l’expe-
riència de compra i que s’aplica en els diferents canals de distribució, tant a la botiga 
física com en els canals on-line.

A l’hora d’afrontar tots aquests reptes un dels grans handicaps del petit comerç 
és la falta endèmica de finançament, un finançament que li permeti dur a terme les 
inversions necessàries. Al llarg d’aquests darrers anys de crisi hem vist com l’accés 
al finançament bancari s’ha vist cada vegada més limitat.

És evident que les administracions públiques han d’afavorir el desenvolupament 
d’un entorn favorable per al petit comerç que incideixi i promogui la millora de la 
competitivitat i que li permeti implementar els processos d’innovació necessaris, 
tant els associats a l’ús de les TIC’s com la millora de l’experiència del client en el 
procés de compra.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Obrir una línia de préstecs, en el termini de tres mesos, a través de l’Insti-

tut Català de Finances (ICF), amb condicions preferents, per a la modernització i 
digitalització del petit comerç, dirigida a persones físiques o PIMES.

2. Establir uns tipus d’interès fix per als préstecs associats a la citada línia que 
estiguin parcialment subvencionats pel Departament corresponent.

Palacio del Parlamento, 16 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs



BOPC 422
26 de setembre de 2019

4.45.05. Comissions legislatives 28

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Territori
410-00007/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC

Reg. 46106 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.09.2019

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

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Francesc Viaplana Manresa ha estat designat membre de la Comissió de Territori.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC

Reg. 45894 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.09.2019

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

que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la  diputada 
Aurora Carbonell i Abella ha estat designada membre de la Comissió del Síndic de 
Greuges.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Persones
411-00001/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC

Reg. 45995 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.09.2019

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

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputa-
da Raquel Sans Guerra ha estat designada membre de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 343/XII, sobre la continuïtat 
del projecte de conservació de l’os bru al Pirineu i sobre el 
millorament de la convivència entre l’os bru i la ramaderia extensiva
290-00315/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46090 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2019

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 343/XII, sobre la 
continuïtat del projecte de conservació de l’os bru al Pirineu i sobre el millorament 
de la convivència entre l’os bru i la ramaderia extensiva (tram. 290-00315/12), us 
informo del següent:

Enguany, la part principal de la gestió del projecte de reintroducció i protecció  
de l’os bru al Pirineu, que és la compatibilització de l’os amb la ramaderia extensiva de  
muntanya, ja es finança a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.

Actualment s’està treballant la vessant social, que considerem que és el factor 
realment rellevant en el punt en el que ens trobem de desenvolupament del projecte.

Així mateix hi ha una absoluta transparència en relació amb els danys provocats 
per la fauna salvatge i, en especial, per l’os bru.

Pel que fa a l’actualització de l’annex IV del decret 176/2007, regulador dels pro-
cediments de compensació de danys i perjudicis causats a l’agricultura i la rama-
deria per espècies animals protegides de la fauna salvatge autòctona, aquesta qüestió 
està prevista en el Pla normatiu de la Generalitat per a l’actual legislatura. Prope-
rament s’iniciarà la tramitació per a actualitzar aquest annex del Decret 176/2007.

Quant al protocol de dissuasió de comportament depredador amb l’exemplar 
 Goiat, actualment s’està desplegant, tal i com estava previst, un cop acabat el perío-
de d’hivernació de l’os.

Pel que fa als mecanismes de coordinació amb les administracions afectades, 
la relació amb el Consell General d’Aran és permanent i intensa en aquesta matè-
ria, tant a nivell polític com tècnic. Els directors generals competents del Ministeri 
per a la Transició Ecològica i dels governs d’Aragó, Navarra i França es van reunir 
el passat 17 de maig de 2019 a Madrid per coordinar el conjunt d’Administracions. 
A nivell tècnic, el contacte entre aquestes administracions és permanent i fluït. El 
passat 30 d’abril, es va signar a Andorra un Memoràndum d’Entesa (Acord inter-
nacional transfronterer) entre les diferents administracions referenciades i relatiu a 
l’intercanvi d’informació i de formació en matèria de gestió i vigilància de fauna 
salvatge pirinenca (protegida, cinegètica i exòtica invasora).

Sobre l’avaluació de les accions de l’escenari post –Life, ja s’està fent, com és 
d’obligació en tot programa Life europeu.

Quant a l’impuls d’estudis per comprovar l’estat del sector ramader transhumant, 
el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació està treballant en la 
redacció d’un Pla Estratègic per a la Ramaderia Extensiva de Muntanya, amb l’ob-
jectiu de fixar les condicions en què aquesta especialitat de producció ramadera ha 
de desenvolupar la seva activitat, tenint en compte, per una banda, la seva especia-
litat productiva i per l’altra, la seva relació amb el medi, des del punt de vista de la 
biodiversitat i la convivència amb la fauna salvatge cinegètica i protegida.
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En aquest sentit, el pla busca posar en valor els inputs positius que genera la ra-
maderia extensiva, tant per l’efecte positiu que té en l’entorn i el medi, però també 
tenint en compte la seva vessant productiva, sota el concepte de consum de proxi-
mitat i de qualitat, amb l’objectiu de valorització del producte i facilitar la seva sor-
tida comercial, un dels elements clau per la seva viabilitat econòmica i continuïtat 
de cara al futur.

Així mateix, un dels sectors més compromesos, i actualment en una situació crí-
tica, és el sector de l’oví-cabrum. Es realitzarà una enquesta, analitzant l’estat d’a-
quest sector, la possible viabilitat i la continuïtat i/o relleu generacional. Però, per fer 
compatible la ramaderia extensiva de muntanya i la fauna salvatge protegida, caldrà 
reforçar les mesures actuals.

Per últim, per tal de complir amb l’objectiu d’enfortir els programes d’educació 
ambiental adreçats a la població que conviu amb l’os i als visitants de la zona, el 
27 de juliol de 2017 la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i 
el Consorci de Turisme de les Valls d’Àneu van signar un Protocol de col·laboració 
per a la promoció de l’os bru dins el marc del projecte Piroslife. Entre els camps 
d’actuació destaca la promoció de la zona on habita la població d’ossos com un hà-
bitat natural ben conservat i amb gran atractiu turístic i ambiental. Fruit d’aquesta 
col·laboració s’ha elaborat també un Pla d’acció d’ecoturisme en el marc del projecte 
Piroslife a les valls d’Àneu, de Cardós i Vall Ferrera. Aquest Pla inclou un total de 
29 accions distribuïdes en 5 eixos d’actuació.

Barcelona, 17 de setembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 351/XII, sobre la protecció de 
la cala Morisca, entre Lloret de Mar i Tossa de Mar
290-00323/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46091 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2019

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 351/XII, sobre 
la protecció de la cala Morisca, entre Lloret de Mar i Tossa de Mar (tram. 290-
00323/12), us informo del següent:

En la tramitació del Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del 
litoral gironí, que incorpora, entre d’altres, aquest indret, s’han adoptat els acords, 
de 17 de gener de 2019, de suspensió potestativa de llicències, i el de 13 de febrer de 
2019, d’aprovació de l’Avanç del Pla.

Les dues moratòries aprovades, que tenen una durada inicial d’1 any ampliable 
a un altre més, suspenen la tramitació de plans urbanístics i de projectes de gestió i 
d’urbanització, així com l’atorgament de noves llicències per part dels ajuntaments 
en els sòls urbans i urbanitzables sense edificar situats en la franja de 500 metres de 
la costa i ubicats majoritàriament en pendents superiors al 20%.

Barcelona, 17 de setembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 352/XII, sobre la protecció de 
la cala d’Aigua Xelida, de Tamariu
290-00324/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46092 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2019

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 352/XII, sobre la 
protecció de la cala d’Aigua Xelida, de Tamariu (tram. 290-00324/12), us informo 
del següent:

En la tramitació del Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del 
litoral gironí, que incorpora, entre d’altres, aquest indret, s’han adoptat els acords, 
de 17 de gener de 2019, de suspensió potestativa de llicències, i el de 13 de febrer de 
2019, d’aprovació de l’Avanç del Pla.

Les dues moratòries aprovades, que tenen una durada inicial d’1 any ampliable 
a un altre més, suspenen la tramitació de plans urbanístics i de projectes de gestió i 
d’urbanització, així com l’atorgament de noves llicències per part dels ajuntaments 
en els sòls urbans i urbanitzables sense edificar situats en la franja de 500 metres de 
la costa i ubicats majoritàriament en pendents superiors al 20 %.

A data d’avui, l’ACA no ha tingut possibilitat d’informar sobre el desenvolupa-
ment urbanístic del Polígon d’Actuació Urbanística (PAU) Aigua Xelida, donat que 
no consta que el projecte d’urbanització corresponent hagi estat facilitat per l’Ajun-
tament de Palafrugell a l’ACA. Tot i això, en la fase d’avanç del PDU ja es va sol·li-
citar i emès l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que serà demanat de 
nou en la fase d’aprovació inicial.

Barcelona, 17 de setembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 353/XII, sobre el projecte de 
Sa Guarda, de Cadaqués
290-00325/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46093 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2019

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 353/XII, sobre el 
projecte de Sa Guarda, de Cadaqués (tram. 290-00325/12), us informo del següent:

En la tramitació del Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del 
litoral gironí, que incorpora, entre d’altres, aquest indret, s’han adoptat els acords, 
de 17 de gener de 2019, de suspensió potestativa de llicències, i el de 13 de febrer de 
2019, d’aprovació de l’Avanç del Pla.

Les dues moratòries aprovades, que tenen una durada inicial d’1 any ampliable 
a un altre més, suspenen la tramitació de plans urbanístics i de projectes de gestió i 
d’urbanització, així com l’atorgament de noves llicències per part dels ajuntaments 
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en els sòls urbans i urbanitzables sense edificar situats en la franja de 500 metres de 
la costa i ubicats majoritàriament en pendents superiors al 20%.

Barcelona, 17 de setembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 354/XII, sobre la protecció  
de la cala de sa Riera, a Begur
290-00326/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46094 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2019

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 354/XII, sobre 
la protecció de la cala de sa Riera, a Begur (tram. 290-00326/12), us informo del 
següent:

En la tramitació del Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del 
litoral gironí, que incorpora, entre d’altres, aquest indret, s’han adoptat els acords, 
de 17 de gener de 2019, de suspensió potestativa de llicències, i el de 13 de febrer de 
2019, d’aprovació de l’Avanç del Pla.

Les dues moratòries aprovades, que tenen una durada inicial d’1 any ampliable 
a un altre més, suspenen la tramitació de plans urbanístics i de projectes de gestió i 
d’urbanització, així com l’atorgament de noves llicències per part dels ajuntaments 
en els sòls urbans i urbanitzables sense edificar situats en la franja de 500 metres de 
la costa i ubicats majoritàriament en pendents superiors al 20%.

Barcelona, 17 de setembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 48/XII, sobre la política 
universitària i de recerca
390-00048/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 45846 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2019

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 48/XII, sobre la política università-
ria i de recerca (tram. 390-00048/12), us informo del següent:

En referència als punts 1 d) i 3 a) i b), cal recordar que el passat dia 27 de juny 
de 2019 el Ple del Parlament va aprovar la Moció 97/XII sobre la situació de les 
universitats públiques, en la qual s’instava al Govern a aprovar un pla de xoc per a 
millorar el finançament de les universitats públiques per al període 2019-2022, amb 
l’objectiu de garantir l’estabilitat i la qualitat universitàries, sobretot en els àmbits de 
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la docència, la recerca i la innovació i permetre’ls de tenir una estructura suficient 
de personal docent investigador (PDI) i de personal d’administració i serveis (PAS).

Ara bé, en no haver-se pogut aprovar uns nous pressupostos i seguir amb pròr-
roga pressupostària no ha estat possible abordar cap reducció en la política de preus 
públics, ni avançar en un nou marc de finançament de les universitats públiques, 
més enllà de les obligacions derivades dels increments salarials i de l’acompliment 
de l’acord de mantenir el preu de grau del primer any de màster als nous titulats de  
graus de 180 crèdits, tal com consta en el Decret 152/2019, pel qual es fixen els 
preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Univer-
sitat Oberta de Catalunya per al curs 2019-2020.

El Decret també preveu, per al curs 2019-2020, que es mantingui la reducció 
del preu en els trams 1 i 2 de renda en els estudis de grau i l’aplicació de les beques 
Equitat en els màsters universitaris iniciada en cursos anteriors.

En particular, pel que fa al punt 3 a) és preceptiu i voluntat del Govern respectar 
l’autonomia universitària. Cal recordar que són les pròpies universitats catalanes les 
competents per dur a terme les seves polítiques de contractació i d’estabilització del 
personal, tant PAS com PDI. Amb tot, la Secretaria d’Universitats i Recerca en els 
darrers anys ha arribat a diferents acords i actuacions amb les universitats pel que fa 
a aquest tema, com per exemple, per reduir el nombre de PAS i PDI interí.

L’existència d’aquest nombre important de personal universitari interí ha vingut 
determinat pel marc legal vigent, que ha establert, durant aquests últims anys, unes 
baixes taxes de reposició pel personal permanent universitari, fixades per les Lleis 
de pressupostos estatals. D’aquesta manera, es va determinar una taxa del 0% l’any 
2012, del 10% en els anys 2013 i 2014 i del 50% en l’any 2015 pel PDI de les uni-
versitats. I a partir del 2016, la taxa ja fou del 100%. Per al PAS va ser menor. Ac-
tualment, els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, permet una taxa de 
reposició màxima del 105% per al personal permanent de les universitats públiques.

Coincidint amb els anys de màxima restricció (2012), la Direcció General d’Uni-
versitats i cada universitat van determinar els compromisos d’estabilització de 
PDI que hi havia en cada una d’elles, i actualment, el 70% d’aquells compromisos 
s’han estabilitzat a la universitat. El 30% que no s’han arribat a estabilitzat ha estat, 
majoritàriament, perquè no disposaven dels requisits legals establerts per poder op-
tar a una plaça permanent (acreditacions). Malgrat això, les universitats han requerit 
seguir duent a terme noves contractacions en règim d’interinatge per poder retenir el 
talent i incidir en el relleu generacional. D’aquesta manera, a finals de 2018, les uni-
versitats encara tenen un 6,6% de professorat interí del total de figures permanents, 
i un percentatge notablement superior de PAS.

La Direcció General d’Universitats i cada universitat, tenint en compte les di-
ferents casuístiques, estan treballant en noves actuacions amb l’objectiu que en els 
propers 2 i 3 anys les universitats convoquin la totalitat de places de professorat in-
terí, de manera que a finals de l’any 2020 o 2021 ja no hi hagi PDI que disposi dels 
requisits per poder accedir a una plaça de professorat permanent que resti amb un 
contracte d’interí.

Pel que fa al PAS, la Llei de pressupostos pel 2018, com hem indicat anterior-
ment, ha permès poder oferir per aquell any el 90% de les places ocupades per inte-
rins de forma ininterrompuda durant tres anys. Per això, la taxa actual de reposició 
permet també reduir de forma important aquest nombre de interins, i s’espera que 
d’aquí 3 anys, aquestes situacions siguin residuals.

Per tant, atès el número de contractacions que ofereixen les universitats en aquests 
darrers anys i les que oferiran en els propers anys immediats (per a l’any 2018 i 2019 
s’han aprovat, respectivament, una oferta de 366 i 370 places de PDI permanent en 
torn lliure, i 851 i una xifra aproximada de 500 de PAS permanent) les universitats 
reduiran significativament el número de personal interí, i si es manté la mateixa taxa 
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de reposició que la que estableix la normativa actual, podran efectuar polítiques de 
noves contractacions, i no només de reducció d’interinatges en un futur.

Per altra banda, en les reunions que estan efectuant els Grups de Treball del Pac-
te Nacional per a la Societat del Coneixement s’estan tractant els objectius aprovats 
per la Taula Permanent del dia 20 de juny, que inclouen les mesures contingudes en 
els punts 1 d) i 3 a) i b) de la Moció 48/XII i la Moció 97/XII.

Concretament, en el Grup de Treball 3 s’està treballant en la dimensió econò-
mica global i en el model de finançament de la universitat pública i l’establiment de 
l’estructura de finançament basal d’universitats públiques, centres i infraestructures 
de recerca. A través dels objectius del Grup de Treball 2 es treballa en la carrera 
professional a universitats i centres de recerca. Finalment, el Grup de Treball 6 té 
com a objectiu definir la tipologia d’infraestructures de recerca necessàries en el 
futur immediat i identificar les necessitats de manteniment i renovació dels equipa-
ments i les infraestructures científiques per facilitar la seva planificació.

Pel que fa al punt 2b), des del curs passat s’està elaborant un informe sobre el 
sistema de beques universitàries, tal com s’estableix a la Moció de referència, i es 
traslladarà al Parlament tant aviat com s’hagi completat.

Barcelona, 13 de setembre de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Moció 74/XII, sobre les urbanitzacions  
i els barris amb dèficits urbanístics
390-00074/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 46095 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2019

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 74/XII, sobre les urbanitzacions 
i els barris amb dèficits urbanístics (tram. 390-00074/12), us informo del següent:

D’una banda, l’avantprojecte de la Llei de Territori es troba actualment en pro-
cés de valoració dels suggeriments i al·legacions presentats en el tràmit d’informació 
pública i d’incorporació dels aspectes atesos. L’avantprojecte ja ha previst un règim 
jurídic específic.

Un cop s’hagi determinat el nou règim jurídic específic previst a la futura Llei de 
Territori, es podran fixar les línies d’ajuts i subvencions.

D’altra banda, actualment encara hi ha 45 projectes vius amb una despesa com-
promesa per part del govern de 78 M€ que s’ha de justificar en el període 2019– 
2021. El 31 de desembre de 2019 finalitzaran 20 d’aquests projectes, els 25 restants 
ho hauran de fer l’any 2020.

Molts municipis han demanat reiteradament que es recuperi aquesta línia d’ajuts 
que permet desenvolupar projectes transversals que milloren la qualitat de vida i 
reforcen la cohesió social als barris. Per aquest motiu, s’està treballant per tal que 
es pugui rellançar el pla de barris quan finalitzin les actuacions en marxa o quan la 
situació econòmica ho permeti.

Les set convocatòries del Pla de Barris van injectar 693 M€ al Fons de foment 
del Programa de Barris, degut a la programació pluriennal el Fons encara està dotat 
amb 131,55 M€ pressupostats per al període 2019, 2020 i 2021. En aquest període 
(2019-2021) la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Fons de foment del progra-
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ma de barris que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat, preveu que es 
justificaran, a l’entorn de 119,4 M€.

Alhora l’ICF3 (línia de crèdit per finançar les despeses de rehabilitació de les 
comunitats de propietaris), que tot i no ser barris estrictament, preveu la rehabilita-
ció d’edificis.

Barcelona, 16 de setembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 95/XII, sobre els serveis 
d’emergències
390-00095/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 46110 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2019

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

lunya, i per tal de donar compliment a l’apartat e) de la Moció 95/XII, sobre els ser-
veis d’emergències (número de tramitació 390-00095/12), us informo del següent:

D’acord amb la informació facilitada pel Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació, en data 18 de juliol de 2019 es va publicar al DOGC 
l’Acord de Govern GOV/107/2019, de 16 de juliol, en relació amb l’aprovació del Pla 
Estratègic del Cos d’Agents Rurals (PECAR) per al període 2019-2024, el qual pre-
veu potenciar l’operativitat del Cos, un major dimensionament i una dotació de més 
mitjans per complir correctament totes les seves funcions, així com l’aprovació d’un 
Reglament d’Armes, el qual actualment ja està en tramitació, en espera del preceptiu 
informe de la Comissió Jurídica Assessora previ a l’aprovació per part del Govern.

Barcelona, 12 de setembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’aplicació de les 
bonificacions en la tarifació aprovades pel Decret 279/2018, del 20 
de desembre, de modificació del Decret 161/2015, del 14 de juliol, 
de modificació de la concessió administrativa per a la construcció, 
la conservació i l’explotació de l’autopista C-16 de Montserrat, Sant 
Cugat del Vallès - Terrassa - Manresa
354-00172/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 45294).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Territori, 18.09.2019.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’activació de la zona de 
baixes emissions a Barcelona
354-00178/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP Cs (reg. 46085).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Territori, 18.09.2019.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de 
Fabricants Espanyols de Llanes Minerals Aïllants davant la Comissió 
de Territori perquè presenti els estudis sobre la qualitat de la 
construcció mediambiental i energètica
356-00542/12

SOL·LICITUD

Presentació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs (reg. 44124).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 18.09.2019.

Sol·licitud de compareixença de Maurici Lucena i Betriu, president 
del Consell d’Administració d’AENA, perquè informi sobre la 
incidència de les protestes laborals a l’aeroport de Barcelona
356-00546/12

SOL·LICITUD

Presentació: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat (reg. 44197).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 18.09.2019.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Civit Fons, director de l’Institut 
Català del Sòl, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre  
el paper de l’Institut en la implantació d’empreses a Catalunya i el 
seu rol per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
356-00569/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 45865).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 18.09.2019.
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