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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 539/XII del Parlament de Catalunya, de rebuig de la 
violència
250-00759/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 17, 18.09.2019, DSPC-C 328

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 18 de setembre 
de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució de rebuig i condemna de la 
violència com a instrument de persecució d’objectius polítics (tram. 250-00759/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 39073).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya declara que en democràcia cap persona, grup de per-

sones o partit polític ni cap tipus d’associació o col·lectiu tenen dret a usar la violèn-
cia, que no hi ha cap justificació per als que l’exerceixen i que l’exercici de la violèn-
cia no té cap possibilitat d’empara institucional ni d’impunitat.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2019
El secretari de la Comissió, Jordi Orobitg i Solé; el president de la Comissió, 

Jean Castel Sucarrat

Resolució 540/XII del Parlament de Catalunya, sobre la presentació 
del projecte de pressupostos de la Generalitat al Parlament i als 
grups parlamentaris
250-00582/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 11, 18.09.2019, DSPC-C 331

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el 18 de setembre de 
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la presentació del projecte 
de pressupostos de la Generalitat al Parlament i als grups parlamentaris (tram. 250-
00582/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar al Parlament i als grups 

parlamentaris les dades dels pròxims projectes de pressupostos de la Generalitat 
també en un full de càlcul, per a facilitar l’anàlisi i la comparació entre el projecte 
de pressupostos en tràmit parlamentari i els pressupostos d’exercicis anteriors.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2019
El secretari de la Comissió en funcions, Rafel Bruguera Batalla; la presidenta 

de la Comissió, Teresa Pallarès Piqué



BOPC 424
27 de setembre de 2019

1.10. Acords i resolucions 4

Resolució 541/XII del Parlament de Catalunya, sobre el fons de 
liquiditat autonòmic
250-00586/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 11, 18.09.2019, DSPC-C 331

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el 18 de setembre de 
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el fons de liquiditat au-
tonòmic (tram. 250-00586/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 30658).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions pertinents davant el 

Ministeri d’Hisenda per a acordar que l’Estat absorbeixi el deute de la Generalitat 
contret per mitjà dels mecanismes de liquiditat extraordinària.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2019
El secretari de la Comissió en funcions, Rafel Bruguera Batalla; la presidenta 

de la Comissió, Teresa Pallarès Piqué

Resolució 542/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’accessibilitat 
dels llocs web públics per a persones amb discapacitat auditiva
250-00842/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 11, 18.09.2019, DSPC-C 331

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el 18 de setembre de 
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’accessibilitat dels webs 
públics per a persones amb discapacitat auditiva (tram. 250-00842/12), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 
44063).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir que els llocs web pú-

blics i els que depenen de l’Administració pública tinguin el nivell d’accessibilitat 
AA d’acord amb els estàndards del Consorci World Wide Web (W3C), perquè les 
persones amb discapacitat auditiva puguin fer-hi qualsevol gestió, consulta, cita prè-
via, queixa o suggeriment.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2019
El secretari de la Comissió en funcions, Rafel Bruguera Batalla; la presidenta 

de la Comissió, Teresa Pallarès Piqué
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Resolució 543/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’accessibilitat 
dels edificis públics per a persones amb discapacitat auditiva
250-00843/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 11, 18.09.2019, DSPC-C 331

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el 18 de setembre de 
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’accessibilitat dels edificis 
públics per a persones amb discapacitat auditiva (tram. 250-00843/12), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 
44062).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dotar els edificis públics de sistemes de comunicació i avís alternatius a la co-

municació oral, adaptats a les necessitats de les persones sordes.
b) Incorporar als edificis públics elements que permetin a les persones amb dis-

capacitat auditiva orientar-s’hi i localitzar-ne totes les àrees.
c) Incloure i aplicar aquestes mesures en el marc del Codi d’accessibilitat.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2019
El secretari de la Comissió en funcions, Rafel Bruguera Batalla; la presidenta 

de la Comissió, Teresa Pallarès Piqué
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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 protecció d’oliveres monumentals
202-00023/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: SP CUP-CC; GP Cs; GP JxCat (reg. 45492; 45514; 45730).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.09.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
202-00031/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: SP CUP-CC; GP JxCat (reg. 45493; 45731).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2019 al 02.10.2019).
Finiment del termini: 03.10.2019; 10:30 h.

Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a 
refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
202-00032/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: SP CUP-CC; GP Cs; GP JxCat (reg. 45494; 45515; 45732).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2019 al 02.10.2019).
Finiment del termini: 03.10.2019; 10:30 h.

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

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2019, sobre 
l’Agència Catalana de Turisme, corresponent a l’exercici del 2017
256-00028/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 46358).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.09.2019; 10:30 h.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Territori
410-00007/12

ELECCIÓ DEL SECRETARI

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 18 de setembre de 2019, 
d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a proposta del 
Grup Parlamentari Republicà, ha elegit secretari el diputat José Rodríguez Fernán-
dez en substitució de la diputada Eva Baró Ramos.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2019
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada 
del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya
501-00001/12

NOMENAMENT

Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2019

Secretaria General

Acord de la Mesa del Parlament, de nomenament de funcionaris del 
Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya
D’acord amb el que estableixen les bases 1.1 i 10 de la convocatòria del concurs 

oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats del 
Parlament de Catalunya (BOPC 102, del 15 de juny de 2018; DOGC 7643, del 15 
de juny de 2018).

De conformitat amb la proposta de l’1 d’agost de 2019 del tribunal qualificador, 
de nomenament dels aspirants que han superat el procés selectiu, i un cop verificada 
per la Direcció de Govern Interior - Departament de Recursos Humans la concur-
rència dels requisits i les condicions que estableixen les bases de la convocatòria.

D’acord amb el que disposa la base 10.1 i 10.2 de la convocatòria, la Mesa del 
Parlament de Catalunya

Acorda:
Nomenar funcionaris del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya Clara Mar-

san Raventós i Mario Núñez Martínez. 
Els funcionaris nomenats disposen d’un període de trenta dies hàbils, a comptar 

de l’endemà de la publicació del nomenament en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya, per a prendre possessió del càrrec.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar, d’acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la 
Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
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administracions públiques, un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Par-
lament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé directament un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver es-
tat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 
46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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