
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Par-
lament Europeu i del Consell amb relació a l’Agenda d’innovació estratègica per al 
període 2021-2027 de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia: potenciar el talent 
i la capacitat d’innovació d’Europa
295-00160/12
Coneixement de la proposta 9

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell amb relació a l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia
295-00161/12
Coneixement de la proposta 9

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu a un marc de governança de l’instrument 
pressupostari de convergència i competitivitat per a la zona de l’euro
295-00162/12
Coneixement de la proposta 9

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 10

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 10

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 10

3. Tramitacions en curs

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

3.10.07. Mocions de censura

Moció de censura al president i al Govern de la Generalitat i proposta de la diputada 
Lorena Roldán Suárez com a candidata a la presidència
205-00001/12
Presentació: GP Cs 11
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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 15

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 15

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 16

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 16

Proposta de resolució sobre els vessaments il·legals al Segre
250-00899/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la dimensió de les empreses
250-00900/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional
250-00901/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

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 17

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 17

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 17

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 17

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 18

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 18

Proposta de resolució sobre les polítiques d’igualtat en la funció pública
250-00908/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

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 18
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Proposta de resolució sobre el projecte del Museu del Còmic de Badalona
250-00911/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la reobertura dels consultoris locals tancats de Piera
250-00912/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

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 19

Proposta de resolució sobre l’habitatge amb perspectiva juvenil
250-00914/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el diagnòstic de la limfangioleiomiomatosi
250-00915/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el millorament de la comprensibilitat dels informes 
mèdics
250-00916/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el desdoblament del CAP Sant Pere, de Reus
250-00917/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

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 20

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera del sistema sanitari
250-00919/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

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 20

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 20

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 21

Proposta de resolució sobre la creació d’un observatori del treball digne
250-00923/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la creació d’un consultori mèdic a l’Albiol
250-00924/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

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 21

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 21
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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 22

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 22

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 22

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències pediàtriques al Prat de Llobregat
250-00930/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

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 22

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 23

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 23

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 23

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 23

Proposta de resolució sobre el foment i la difusió del ballet
250-00936/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

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 24

Proposta de resolució sobre els beneficis fiscals de què gaudeix Plataforma per la 
Llengua
250-00938/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

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 24

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 24

Proposta de resolució sobre l’Institut Nova Història
250-00941/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25
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Proposta de resolució sobre el preu del raïm al Penedès
250-00942/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

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 25

Proposta de resolució sobre l’impuls dels medicaments genèrics i biosimilars
250-00944/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre les accions necessàries per a lluitar contra la pobresa 
energètica
250-00945/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

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 26

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 2019-2020
302-00137/12
Presentació: GP PSC-Units 26

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques res-
pecte als aliments malsans
302-00138/12
Presentació: GP CatECP 27

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral en el 
sector públic
302-00139/12
Presentació: SP CUP-CC 30

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Carta catalana per als drets 
i les responsabilitats digitals
302-00140/12
Presentació: GP JxCat 32

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política econòmica i pres-
supostària
302-00141/12
Presentació: GP Cs 33

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lleialtat institucional a la de-
mocràcia i a l’estat de dret
302-00142/12
Presentació: GP Cs 34

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 12/2019, sobre Gestió de Serveis 
Sanitaris, corresponent a l’exercici del 2016
256-00031/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 36

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Instituci-
onals i Transparència amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre els criteris 
per a atorgar subvencions a les universitats estrangeres
354-00115/12
Rebuig de la sol·licitud 37
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència sobre la reestructuració del seu departament
354-00118/12
Acord sobre la sol·licitud 37

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència sobre les subvencions d’ajuda al desenvolupament que va atorgar 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament en el període 2011-2017
354-00151/12
Rebuig de la sol·licitud 37

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre 
les càrregues policials durant l’intent de desnonament al barri de Sants, de Barcelona, 
el 19 de setembre de 2019
354-00179/12
Sol·licitud i tramitació 37

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de 
Cultura sobre la manera com les retallades pressupostàries poden afectar les ins-
titucions culturals
354-00180/12
Sol·licitud i tramitació 38

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

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea da-
vant de la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre l’acord 
marc de cooperació transfronterera amb el Departament dels Pirineus Orientals
356-00439/12
Rebuig de la sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Europa Feminista 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per-
què informi sobre la campanya «Europa feminista» i els seus objectius, activitats i 
recomanacions
356-00446/12
Acord sobre la sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Taula Catalana de Codesen-
volupament davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transpa-
rència perquè informi sobre l’activació de polítiques públiques orientades al desple-
gament del codesenvolupament
356-00454/12
Acord sobre la sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença de Jaume Duch, portaveu i director general de Comu-
nicació del Parlament Europeu, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Ins-
titucionals i Transparència perquè informi sobre les eleccions europees
356-00466/12
Acord sobre la sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè per la Llibertat de Louisa 
Hanoune davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
perquè informi sobre la repressió a Algèria i l’empresonament de Louisa Hanoune
356-00493/12
Acord sobre la sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coalició Prou Complicitat amb 
Israel davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
perquè informi sobre la campanya internacional de boicot, desinversions i sancions 
com a eina per a fer respectar els drets humans i el dret internacional
356-00501/12
Acord sobre la sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença de Constantí Serrallonga i Tintoré, director general de 
la Fira de Barcelona, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la posi-
ció de la Fira de Barcelona respecte a la vaga convocada pel Sindicat de Riggers
356-00525/12
Sol·licitud 39
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Catalunya Cultura 
davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les finalitats i la tasca de la Fundació
356-00530/12
Sol·licitud 40

Sol·licitud de compareixença de David Pont López, en representació del comitè de 
vaga dels muntadors d’escenaris de la Fira de Barcelona, davant la Comissió de 
Cultura perquè informi sobre la vaga i les reivindicacions dels muntadors d’escenaris
356-00533/12
Sol·licitud 40

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència davant la Comissió de la Infància perquè expliqui el protocol d’acollida 
dels menors no acompanyats
356-00543/12
Sol·licitud 40

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Historiadors de 
Catalunya - Antoni de Capmany davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre 
el dret dels catalans a rebre una informació de llur història rigorosa, acadèmica i lliure
356-00568/12
Sol·licitud 40

Sol·licitud de compareixença del secretari general de Cultura davant la Comissió de 
Cultura perquè informi sobre el funcionament de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural
356-00574/12
Sol·licitud 41

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior i amb la con-
sellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre la campanya de preven-
ció i extinció d’incendis de l’estiu del 2019
355-00092/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 41

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
sobre la reestructuració del seu departament
355-00099/12
Acord de tenir la sessió informativa 41

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

Compareixença d’una representació de la Plataforma Europa Feminista davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar 
sobre la campanya «Europa feminista» i els seus objectius, activitats i recomanacions
357-00606/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 41

Compareixença d’una representació de la Taula Catalana de Codesenvolupament 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a 
informar sobre l’activació de polítiques públiques orientades al desplegament del 
codesenvolupament
357-00607/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 42

Compareixença de Jaume Duch, portaveu i director general de Comunicació del 
Parlament Europeu, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència per a informar sobre les eleccions europees
357-00608/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 42

Compareixença d’una representació del Comitè per la Llibertat de Louisa Hanoune 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a 
informar sobre la repressió a Algèria i l’empresonament de Louisa Hanoune
357-00609/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 42
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Compareixença d’una representació de la Coalició Prou Complicitat amb Israel da-
vant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a in-
formar sobre la campanya internacional de boicot, desinversions i sancions com a 
eina per a fer respectar els drets humans i el dret internacional
357-00610/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 42

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 38
Convocada per al 7 d’octubre de 2019 43
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió 
del Parlament Europeu i del Consell amb relació a l’Agenda d’innovació 
estratègica per al període 2021-2027 de l’Institut Europeu d’Innovació i 
Tecnologia: potenciar el talent i la capacitat d’innovació d’Europa
295-00160/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell amb relació a l’Institut 
Europeu d’Innovació i Tecnologia
295-00161/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a un marc 
de governança de l’instrument pressupostari de convergència i 
competitivitat per a la zona de l’euro
295-00162/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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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: GP Cs; SP CUP-CC; GP JxCat (reg. 46402; 46420; 46762).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.10.2019 al 07.10.2019).
Finiment del termini: 08.10.2019; 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. 46421; 46763).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2019 al 04.10.2019).
Finiment del termini: 07.10.2019; 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: GP Cs; SP CUP-CC; GP JxCat (reg. 46403; 46422; 46764).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2019 al 04.10.2019).
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.07. Mocions de censura

Moció de censura al president i al Govern de la Generalitat i proposta 
de la diputada Lorena Roldán Suárez com a candidata a la presidència
205-00001/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 47158 i 47159 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

Reg. 47158

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciutadans, y los 

diputados abajo firmantes, integrantes todos del Grupo Parlamentario de Ciuta-
dans, los cuales representamos a más de una quinta parte de los diputados de la 
cámara y según lo establecido en los artículos 152 del Reglamento del Parlamen-
to de Cataluña y 43 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la 
Generalitat y del Govern, presentamos moción de censura al actual Presidente de 
la Generalitat y del Govern, Sr. Joaquim Torra i Pla, sobre la base de la siguiente: 

Exposición de motivos
Desde el mismo discurso de investidura en el año 2018, el Sr. Torra afirmó su 

subordinación a los designios y órdenes del fugado de la Justicia Sr. Carles Puigde-
mont i Casamajó, así como su intención de dar continuidad al plan ilegal de intentar 
conseguir la secesión unilateral y forzada de Cataluña del resto de España, al mar-
gen del ordenamiento jurídico constitucional y democrático vigente.

A partir de su nombramiento como Presidente de la Generalitat, el Sr. Torra ha 
liderado un Govern caracterizado por dar continuidad a la inacción de los últimos 
ejecutivos autonómicos ante los cada día más crecientes y acuciantes problemas so-
ciales de todos los catalanes como la pobreza, el paro y la precariedad laboral, la 
lucha contra la corrupción y el fraude, las listas de espera tanto sanitarias como de 
atención a la dependencia, la inseguridad ciudadana, el acceso a la vivienda y/o los 
suministros básicos, la protección de la infancia y de nuestros mayores o la fuga de 
empresas a raíz de las acciones ilegales lideradas por el anterior Govern de la Gene-
ralitat en septiembre y octubre de 2017.

Además, el Govern encabezado por el Sr. Torra tienen como prioridad incre-
mentar el gasto de dinero público en las estructuras de la Generalitat que lejos de 
servir para solventar los problemas reales de los ciudadanos sirvieron en 2017 como 
elementos indispensables del golpe a la democracia y que continúan sirviendo en la 
actualidad como instrumentos de agitación y propaganda separatista. Son ejemplos 
especialmente sangrantes de lo que acabamos de exponer los casos de las «emba-
jadas» separatistas, el DIPLOCAT y TV3, los cuales parecen haber visto recom-
pensada su participación en el golpe a la democracia de 2017 y su activa función de 
instrumentos de propaganda separatista a nivel autonómico e internacional con un 
mayor número de recursos públicos destinados a los mismos a los cuantiosísimos 
que ya se les destinaban.

La ilegal actividad de búsqueda de apoyos internacionales al intento de separa-
ción forzada de Cataluña del resto de España que vienen desempeñando las embaja-
das separatistas ha tenido que ser reconocida por el propio Ministerio de Exteriores, 
habiendo tenido que asumir este último también que se tratan de estructuras contra-
rias al mejor interés de España.
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Mención aparte merece el incremento de presupuesto público que el Govern del 
Sr. Torra ha concedido a TV3, cuyos máximos responsables están investigados por 
la Justicia por haber puesto la cadena pública al servicio de las ilegalidades perpe-
tradas por los líderes separatistas durante septiembre y octubre de 2017. Y es que 
durante el mandato del Sr. Torra la deriva como instrumento al servicio del Govern 
y los partidos separatistas que le dan apoyo de TV3 y Catalunya Ràdio ha supera-
do todos los límites imaginables. Tristemente, es habitual que en TV3 se blanquee 
y normalice la violencia, se ensalce a personas condenadas por terrorismo, se se-
ñale, se desprecie y se insulte a servidores públicos que garantizan la existencia de 
nuestro Estado de Derecho y a políticos y ciudadanos por razón de su ideología o 
a difundir y promocionar la participación en los planes de insurrección de los que 
pretenden dar continuidad al golpe de Estado iniciado en septiembre de 2017.

Este derroche de recursos públicos en el mantenimiento de estructuras que no 
sirven al conjunto de ciudadanos sino a los líderes separatistas tiene un evidente 
coste para la calidad de vida de los mismos. Con el Govern Torra, por ejemplo, el 
tiempo de espera para operarse en la sanidad pública se ha visto aún más incremen-
tado.

Además, la deriva antidemocrática que ha caracterizado al mandato del Sr. To-
rra, dificulta aún más remediar la fuga de empresas de Cataluña que provocó el gol-
pe de Estado que intentaron imponer los líderes separatistas en el año 2017, lo que 
debilita el mantenimiento y la generación de empleo.

Igualmente, cabe recordar que el Govern del Sr. Torra es digno ejecutor del Pro-
grama 2.000 ideado por Jordi Pujol y con el que se pretendía acaparar el control na-
cionalista de todos los ámbitos de actuación de la administración y todas las esferas 
de la sociedad catalana para poner al servicio de la consecución del objetivo de crea-
ción de una identidad excluyente con todo lo que representa España y lo español. En 
este sentido, es especialmente preocupante el amparo al adoctrinamiento ideológico 
en las aulas y el refuerzo de la ilegal exclusión del español como lengua vehicular en 
la enseñanza sostenida con fondos públicos que sigue llevando a cabo el Govern del 
Sr. Torra ante la inacción e, incluso, la negación de estas circunstancias tan graves 
por el Gobierno de España.

Pero este abandono de las riendas del Govern de los problemas que sufren Cata-
luña y su clase media y trabajadora de Cataluña no han quedado aquí. El Sr. Torra y 
el Govern que encabeza protagonizan un mandato marcado por el incremento en nú-
mero y gravedad de comportamientos antidemocráticos e ilegales que ponen en ries-
go los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos y que lamen-
tablemente en demasiadas ocasiones han sido llevados a cabo de manera violenta.

Así, se ha vuelto una injustificada y doliente habitualidad en Cataluña: los cortes 
de las vías de comunicación impidiendo a los ciudadanos ejercer libremente su de-
recho a circular, las pintadas amenazantes en domicilios o cerca de los mismos, los 
escraches, el hostigamiento, los enfrentamientos físicos, las amenazas contra todos 
los servidores públicos del Estado de Derecho que con su labor garantizan los dere-
chos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

Asimismo, el Govern que encabeza el Sr. Torra ha promovido un abuso sistemá-
tico del poder público que tiene contra los ciudadanos en función de su ideología. 
Se ha identificado y amenazado con sanciones a sabiendas de su improcedencia  
a personas por retirar del espacio público simbología partidista. Se ha identificado a  
personas por poner el himno de España. Se ha impedido el libre ejercicio de dere-
chos y libertades fundamentales como el derecho de reunión y manifestación cuan-
do el contenido de las mismas se identificaba con valores y principios de la Cons-
titución Española. Se ha permitido y promovido desde el poder público en algunas 
ocasiones que grupos radicales se congreguen para boicotear el ejercicio de dichos 
derechos. Se ha permitido espiar ilegalmente en centros educativos a menores de 
edad por entidades supuestamente no gubernamentales, pero altamente financiadas 



BOPC 427
2 d’octubre de 2019

3.10.07. Mocions de censura 13 

con dinero público. Se ha amparado el señalamiento a empresas y comerciantes en 
función del grado de adhesión ideológica al separatismo. Se ha ejercido o dejado de 
ejercer facultades sancionadoras contra miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad en función de criterios ideológicos, por citar sólo unas cuantas de ellas.

Concretamente, ha sido especialmente grave la pretensión de instrumentaliza-
ción política del cuerpo de Mossos d’Esquadra, al cual se le intenta imponer crite-
rios de naturaleza ideológica y política y/o no se le permite que desempeñe sus fun-
ciones siguiendo exclusivamente criterios legales. Así y por poner algunos ejemplos, 
es especialmente grave que se identifique a personas que no realizan actividad ilícita 
alguna, sino que se dedican única y exclusivamente a retirar simbología partidista 
del espacio público, se cree una guardia pretoriana para el Sr. Torra y se pretenda 
seleccionar a sus componentes en atención a su adhesión a la ideología separatista, 
se censure la actuación del cuerpo y se purgue a sus efectivos cuando la misma mo-
lesta a los CDR y/o grupos afines al separatismo o se permita que agentes del cuerpo 
realicen funciones de escolta en el extranjero a fugados de la Justicia.

Lejos de rechazar y condenar todo tipo de violencia, como es el deber de cual-
quier demócrata y más aún para la persona que ostenta la representación ordinaria 
de nuestro Estado en Cataluña, el Sr. Torra ha ensalzado y alentado acciones radi-
cales y violentas. Basten recordar: (i) su tristemente famoso «apretad» dirigido a los 
autodenominados CDR en las fechas en las que diversos de estos grupos radicales 
protagonizaron un intento de asalto violento al Parlamento de Cataluña, un asalto a 
edificios de la Administración autonómica de la Generalitat, destrozos de mobiliario 
público y enfrentamientos con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, (ii) su apelación 
como autoridad pública a la vía eslovena o lo que es lo mismo a emplear el conflicto 
bélico con víctimas mortales, o (iii) su amparo y justificación de las acciones vio-
lentas por diversos grupos radicales coordinados el pasado 21 de diciembre de 2018 
en Barcelona con motivo de la celebración de una sesión del Consejo de Ministros 
y que acabó con, al menos, 72 heridos a consecuencia de los diversos disturbios y 
conductas violentas por grupos de ideología totalitaria, tal y como reconoció la pro-
pia Fiscalía Superior de Cataluña.

No obstante, en los últimos meses, a raíz de la impunidad generalizada con la 
que han contado los preocupantes hechos que acabamos de exponer debido esen-
cialmente a la intencionada dejación de funciones del Gobierno de España, órgano 
constitucionalmente obligado a defender el Estado (art.97 CE), el Sr. Torra ha apro-
vechado la autoridad que ostenta para incrementar su desafío a nuestro Estado de 
Derecho.

Así, el Sr. Torra ha manifestado públicamente en los últimos meses y en reitera-
das ocasiones que no tiene intención de respetar la sentencia del Tribunal Supremo 
por los hechos que tuvieron lugar durante el golpe a la democracia que perpetraron 
líderes políticos independentistas en septiembre y octubre de 2017, ha dado y lide-
rado el apoyo incondicional a personas acusadas por terrorismo y ha demonizado 
sistemáticamente la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de 
los servidores de la Justicia (jueces, fiscales, letrados de Justicia y resto de personal 
al servicio de la Administración de Justicia).

La amenaza que supone que el representante ordinario del Estado en una parte 
del Estado como es Cataluña desafíe abiertamente a las instituciones democráticas 
vigentes no son meras palabras como demuestra su desatención a los reiterados re-
querimientos de la Junta Electoral para que garantizase la neutralidad política de las 
instituciones que encabeza y que le ha llevado a ser acusado e imputado por delitos 
contra la Administración pública.

Esta preocupante deriva que parece responder a la amenaza del Sr. Torra de «ho 
tornarem a fer» ha llegado a un punto en las últimas que es insostenible en un Es-
tado de Derecho para garantizar los derechos y libertades fundamentales de todos 
los ciudadanos, siendo actualmente el Sr. Torra un peligro público para las mismas.
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Y es que el Sr. Torra lideró el ensalzamiento de personas detenidas, acusadas y 
en prisión preventiva por delitos de terrorismo en la sede el propio Parlamento de 
Cataluña, el mismo día que inexplicablemente y sin motivo objetivo alguno o jus-
tificación ni un solo representante de la cúpula de los Mossos d’Esquadra, cuerpo 
cuya máxima responsabilidad política autonómica recae sobre el Sr. Torra, acudía a 
las reuniones de coordinación para la adopción de las medidas necesarias para ga-
rantizar la seguridad y la libertad de todos los ciudadanos ante la escalada de las 
acciones violentas en Cataluña por grupos radicales previamente alentados por el 
Sr. Torra.

A todo ello, cabe añadir que, según recientísimas informaciones públicas, el 
Sr. Torra habría tenido cuando menos conocimiento de los indiciarios planes de-
lictivos de las personas en prisión preventiva por delitos de terrorismo de ocupar 
indebidamente el Parlamento de Cataluña hasta la implementación de las ilegales, 
impuestas y forzadas declaraciones unilaterales de independencia realizadas en 
octubre de 2017.

Teniendo en cuenta todo lo anterior y dado que el mismo Sr. Torra se ha decla-
rado continuador de la actividad del Sr. Puigdemont en la ejecución de su plan para 
la forzosa secesión de Cataluña del resto de España, no se puede obviar que entre la 
documentación obrante en las investigaciones judiciales contra los responsables del 
golpe a la democracia en 2017 se encontraban planes para proseguir con las acciones 
necesarias para implementar la forzosa separación de Cataluña del resto de España. 
No podemos obviar que el Sr. Puigdemont es un prófugo y procesado por la Justi-
cia que, según han declarado varios responsables de los Mossos d’Esquadra ante el 
Tribunal Supremo, asumió el riesgo de violencia en Cataluña previamente advertido 
por dichos responsables y decidió continuar adelante con su plan.

Es especialmente grave que quien ostente la máxima responsabilidad política en 
nuestra Comunidad Autónoma sobre toda la administración autonómica y, en espe-
cial, el cuerpo armado encargado preferentemente de mantener la seguridad ciuda-
dana lidere el ensalzamiento de personas detenidas y encarceladas preventivamente 
por la indiciaria comisión de delitos de terrorismo y reitere públicamente su volun-
tad de seguir llevando a cabo un plan de secesión sin renunciar a la instrumentali-
zación de la masas para confrontar la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
y de la Justicia y así, de esta manera, intentar doblegar al Estado Democrático de 
Derecho.

Todo lo expuesto anteriormente, acredita de manera suficiente la irresponsabili-
dad que supone que el Sr. Torra siga ostentando la máxima autoridad ejecutiva au-
tonómica de Cataluña y la máxima representación ordinaria del Estado en Catalu-
ña e impone un deber a todos los demócratas de impedir que el Sr. Torra continúe 
poniendo en peligro la prosperidad económica de Cataluña, la convivencia pacífica 
entre ciudadanos y los derechos y libertades de todos los ciudadanos. 

Candidata a la Presidencia de la Generalitat
A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 152 del Reglamento 

del Parlamento de Cataluña y el apartado 1 del artículo 43 de la Ley 13/2008, de 
5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Govern, los diputados fir-
mantes proponen como candidata a la Presidencia de la Generalitat a la Sra. Lorena 
Roldán Suárez.

A los efectos de lo dispuesto en dichos artículos, se acompaña como documento 
anexo la aceptación de la Sra. Lorena Roldán Suárez a la candidatura.

Palacio del Parlamento, 30 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Carlos Carrizosa Torres, presidente; Mari-

na Bravo Sobrino, portavoz adjunta; Matías Alonso Ruiz, Héctor Amelló Montiu, 
Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán García, Joan García González, José 
María Cano Navarro, Jean Castel Sucarrat, Noemí de la Calle Sifré, Carmen de 
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Rivera i Pla, Francisco Javier Domínguez Serrano, Munia Fernández-Jordán Ce-
lorio, Antonio Espinosa Cerrato, Ignacio Martín Blanco, Blanca Victoria Navarro 
Pacheco, David Mejía Ayra, Javier Rivas Escamilla, Alfonso Sánchez Fisac, Sergio 
Sanz Jiménez, Carlos Sánchez Martín, Jorge Soler González, Sonia Sierra Infan-
te, Elisabeth Valencia Mimbrero, Laura Vílchez Sánchez, María Francisca Valle 
Fuentes, diputados, GP Cs

Reg. 47159

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grupo Parlamentario de Ciutadans, a los 

efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 152 del Reglamento del Parla-
mento de Cataluña y el apartado 1 del artículo 43 de la Ley 13/2008, de 5 de no-
viembre, de la presidencia de la Generalitat y del Govern, acepto mi candidatura a 
Presidenta de la Generalitat de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 30 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs

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 JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 46307; 46371; 46474).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 46308; 46475).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 10:30 h.
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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 JxCat; GP ERC (reg. 46309; 46476).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 10:30 h.

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 JxCat; GP ERC (reg. 46310; 46477).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 46311; 46478).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 46312; 46479).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 46313; 46480).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 10:30 h.
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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 JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 46314; 46372; 46481).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 10:30 h.

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 JxCat; GP ERC (reg. 46315; 46482).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 46316; 46483).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 46317; 46484).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 10:30 h.
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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 JxCat; GP ERC (reg. 46318; 46485).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 46319; 46373; 46486).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 10:30 h.

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 JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 46320; 46374; 46487).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 46321; 46488).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 46322; 46375; 46489).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 10:30 h.
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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 JxCat; GP ERC (reg. 46323; 46490).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 46324; 46491).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’habitatge amb perspectiva juvenil
250-00914/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 46325; 46377; 46492).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 46326; 46376; 46493).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 46327; 46378; 46494).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 10:30 h.
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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 JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 46328; 46379; 46495).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 46329; 46380; 46496).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 10:30 h.

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 JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 46330; 46381; 46497).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 46331; 46382; 46498).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 46332; 46383; 46499).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’establiment d’un protocol per a la 
ratificació de denúncies telefòniques o telemàtiques davant dels 
Mossos d’Esquadra en el cas de víctimes hospitalitzades
250-00922/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 46333; 46384; 46500).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 46334; 46385; 46501).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 10:30 h.

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 JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 46335; 46386; 46502).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 46336; 46503).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 46337; 46504).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 10:30 h.
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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 JxCat; GP ERC (reg. 46338; 46505).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 46339; 46506).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 10:30 h.

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 JxCat; GP ERC (reg. 46340; 46507).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 46341; 46508).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 46342; 46387; 46509).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 10:30 h.
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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 JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 46343; 46388; 46510).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 46344; 46512).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 10:30 h.

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 JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 46345; 46389; 46511).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 46346; 46513).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 46347; 46514).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 10:30 h.
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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 JxCat; GP ERC (reg. 46348; 46515).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 46349; 46516).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 10:30 h.

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 JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 46350; 46390; 46517).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 46351; 46518).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’Institut Nova Història
250-00941/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 46352; 46519).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 46353; 46391; 46520).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 46354; 46521).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls dels medicaments genèrics i 
biosimilars
250-00944/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 46355; 46392; 46522).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 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 JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 46356; 46393; 46523).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 10:30 h.
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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 JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 46357; 46394; 46524).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.10.2019 al 03.10.2019).
Finiment del termini: 04.10.2019; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 
2019-2020
302-00137/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 46822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre el curs escolar 2019-2020 (tram. 300-00164/12).

Moció
El Parlament de Catalunya denuncia els incompliments del Govern de la Gene-

ralitat en matèria educativa, així com la seva inacció, i l’insta a iniciar el proper curs 
escolar: 

1. Garantint els recursos necessaris per revertir l’infrafinançament que pateix 
l’educació pública a Catalunya des de 2010, donant compliment a la Disposició Final 
Segona de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC).

2. Garantint efectivament el desplegament efectiu del decret 150/2017, de l’atenció 
educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, i assegurant un mo-
del global d’escola inclusiva, amb una dotació dels recursos educatius especialitzats 
necessaris (personal docent i no docent, TEI, vetlladors/es, psicopedagogs/gues...) 
per atendre adequadament l’alumnat amb NEE, en totes les etapes educatives i en 
tot l’àmbit educatiu, més enllà del temps lectiu (espais d’acollida, de migdia, sorti-
des, extraescolars, etc.), per assegurar el dret d’accés al conjunt de serveis educatius; 
donant així compliment als acords de la Moció 99/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre l’escola inclusiva.

3. Assegurant el foment i sosteniment del servei públic de les escoles bressol 
municipal, de tal manera que el Govern de la Generalitat recuperi de manera imme-
diata el finançament d’un terç del cost mitjà de la plaça de l’etapa educativa 0-3 anys 
(un mòdul econòmic que cobreixi, com a mínim, 1.600 € plaça/any) i havent retornat 
el deute pendent als ajuntaments en concepte de foment i funcionament de les llars 
d’infants municipals no retornades des de 2012, que no hagin estat substituïdes per 
les subvencions de les diputacions provincials; donant compliment als acords de la 
Moció 47/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’estat de l’educació pública.

4. Ampliant la oferta pública de Formació Professional, garantint-ne la gratuïtat, 
així com incrementar la dotació de professionals a la FP per tal de reduir les ràtios i 
millorar l’atenció educativa, combatre l’abandonament prematur i millorar les taxes 
de graduació, així com reforçar la formació de professorat, donant compliment als 
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acords de la Moció 42/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament de la 
Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals.

5. Garantint un espai de migdia integrat en el projecte educatiu de centre, que 
inclogui un servei de menjador, que ha de ser de caràcter universal no obligatori, en 
els ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, primària i secundària, 
i que ha de ser de qualitat (dotat de professionals amb una formació adient, amb rà-
tios adequades i fomentar una alimentació saludable) i inclusiu; donant compliment 
als acords de la Moció 47/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’estat de l’educa-
ció pública.

6. Recuperant el servei de menjador a tots els instituts i avançant, en el marc del 
debat sobre la reforma horària, l’horari de menjador a la secundària d’acord amb 
criteris de salut dels joves, donant compliment als acords de la Moció 47/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre l’estat de l’educació pública.

7. Assegurant que tots els centres educatius ofereixen un servei de menjador ade-
quat per a alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta del gluten, amb ga-
ranties de seguretat, i establint i aplicant protocols de seguretat alimentària, amb 
mecanismes de control obligatori dels procediments d’elaboració i servei, i d’un 
règim sancionador en cas de negligències, donant compliment als acords de la Re-
solució 56/XII del Parlament de Catalunya sobre l’oferta de restauració sense gluten 
als centres educatius.

8. Planificant atenent el principi de coresponsabilitat amb els ens locals i la co-
munitat educativa, tal com estableixen els articles 44, 45, 1 59 i 162 de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’Educació i acordant amb el món local i la comunitat 
educativa la planificació de línies als centres escolars públics, tenint en compte els 
projectes educatius consolidats, les necessitats socials i les realitats territorials, ga-
rantint, en tot cas, que no es suprimeixi cap línia de manera unilateral; donant així 
compliment a la Moció 5/XI del Parlament de Catalunya, sobre el sistema educatiu.

9. Abordant el problema de la segregació escolar i les desigualtats educatives a 
Catalunya amb mesures que incloguin la coresponsabilització dels centres educatius 
públics i concertats en una escolarització equilibrada, noves mesures d’admissió de 
l’alumnat que fomentin l’interclassisme i recursos per reforçar l’estabilitat les planti-
lles dels centres d’alta i de màxima complexitat, donant compliment als acords de la 
Moció 47/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’estat de l’educació pública.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
públiques respecte als aliments malsans
302-00138/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 47029 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

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 estableix l’ar-
ticle 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques respecte als aliments malsans 
(tram. 300-00166/12).
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Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Donat l’èxit aconseguit de reducció del consum de begudes ensucrades a través 

de la taxa a aquests refrescos, el Parlament de Catalunya insta el Govern a ampliar 
aquest tipus de polítiques impositives, per raons de Salut Pública i tal i com recoma-
na l’Organització Mundial de la Salut, en 3 sentits: 

a) Ampliar fins al 20% del cost l’impost a les begudes ensucrades
b) Crear una nova taxa per a les begudes amb excés de sodi o de cafeïna, pels 

danys que causen a la salut, especialment de la població jove.
c) Crear una nova taxa per als aliments amb excés de sucre, sodi o greixos sa-

turats.
2. El Parlament insta el Govern a demanar al Govern a l’Estat que estudiï aplicar 

una política fiscal alimentaria d’un IVA superreduït als aliments saludables i del 21 
per cent als aliments insans, per assegurar així l’accés a una alimentació saludable 
bàsica per a totes les persones.

3. Quant a les mal-anomenades begudes «energètiques», per la gravetat de les 
conseqüències que estan produint, i pel fet d’estar afectant molt específicament a 
població adolescent i jove, el Parlament insta el Govern a acompanyar la política 
impositiva: 

a) d’una campanya informativa urgent i dirigida a la població jove, per a expli-
car amb claredat els perjudicis, i per a desmentir els suposats beneficis, que aporten 
aquests productes.

b) prohibir d’immediat l’accés a aquest tipus de begudes als instituts, universitats 
i centres esportius i de lleure juvenil públics o que se sustenten amb subvencions 
públiques.

4. El Parlament insta el Govern a establir, dins l’any 2019, un sistema propi i 
adaptat a la realitat catalana, de perfils nutricionals que permetin categoritzar els 
aliments en funció de la seva composició nutricional per raons relacionades amb 
la prevenció de malalties i/o promoció de la salut, seguint els criteris de l’Orga-
nització Mundial de la Salut respecte aliments amb excés de sal, sucres o greixos 
saturats.

5. Quant a l’etiquetatge de productes alimentaris, el Parlament insta el Govern 
a crear una taula de treball, dins l’any 2019, amb els diversos departaments de la 
Generalitat implicats, els agents econòmics i les entitats del sector, en representació 
del conjunt d’agents de la cadena alimentària, en el marc del Consell Català de l’Ali-
mentació, per a aconseguir l’adhesió a un conveni sobre el millorament de l’etique-
tatge alimentari i de begudes que indiqui de manera senzilla i clara, a través d’una 
adaptació del sistema Nutri Score al perfil nutricional propi esmentat al punt 4, si 
contenen altes, mitjanes o baixes quantitats de sucre, greixos i sal. Les etiquetes han 
d’advertir clarament del risc que comporta el consum habitual de productes amb alts 
continguts d’aquests ingredients.

6. Quant a la publicitat d’aliments i begudes, el Parlament insta el Govern a: 
a) Adequar, dins l’any 2019, un sistema eficaç de regulació de la publicitat d’ali-

ments i begudes no saludables, especialment la que es dirigeix a la població infan-
til, i transformar l’actual codi PAOS i el mecanisme d’autoregulació d’acord amb els 
principis que estableix la directiva europea de serveis de comunicació audiovisuals, 
per tal d’establir una normativa pròpia i de compliment obligat que limiti d’una ma-
nera eficient les diverses formes de publicitat i promoció d’aliments no saludables 
destinades als infants.

b) Reclamar a les altres administracions i organismes competents en la matèria 
que adoptin aquestes mateixes mesures i vetllar perquè s’apliquin també al conjunt 
de l’oferta audiovisual, pública i privada, que s’emet a Catalunya.

7. El Parlament de Catalunya, pel que fa a les mesures de control de l’accés als 
aliments no saludables, insta el Govern a: 
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a) Regular, dins l’any 2019, els continguts nutricionals que han de tenir els ali-
ments i les begudes que s’ofereixen als equipaments públics de titularitat de la Ge-
neralitat, tal com ja es fa en tots els centres educatius i s’ha començat a fer com a 
recomanacions als centres hospitalaris públics.

b) Elaborar una normativa de compliment obligat pel que fa a la presència, la 
localització, la publicitat i el contingut de les màquines expenedores de begudes i 
aliments que hi ha als equipaments públics. Aquesta normativa ha de limitar eficaç-
ment la presència d’aliments i begudes amb un perfil nutricional no saludable.

c) Eliminar de la compra pública els aliments no saludables, segons els criteris 
del sistema de categorització dels perfils nutricionals sans esmentat al punt 4.

8. Pel que fa a les mesures per a afavorir i facilitar l’accés a aliments sans, fres-
cos, ecològics i de proximitat, el Parlament insta el Govern a: 

a) Desenvolupar el Pla de contractació pública alimentària de Catalunya, en tant 
que instrument que afavoreix el compliment d’objectius socials i de promoció de la 
salut, amb una instrucció que inclogui els aliments saludables segons els nous perfils 
nutricionals catalans definits al punt 4.

b) Reforçar progressivament l’Agència Catalana de Consum i el personal inspec-
tor per reforçar el control sobre les males pràctiques d’etiquetatge, frau, transparèn-
cia i política de preus que perjudiquen persones productores i consumidores.

9. Pel que fa a l’alimentació en l’àmbit de l’educació, el Parlament insta el Go-
vern a: 

a) Revisar la normativa de menjadors escolars de manera que doni prioritat a una 
gestió que garanteixi millor una alimentació saludable, a partir del sistema propi de 
categorització dels perfils nutricionals a què fa referència el punt 4 i de recomana-
cions que s’elaborin amb l’objectiu de fomentar els hàbits saludables en una dieta 
equilibrada, com ho és la dieta mediterrània, basada en productes de proximitat, i 
que assegurin un projecte educatiu de qualitat en els horaris de menjador.

b) Facilitar, en la revisió de la normativa dels menjadors escolars, vies de control 
per part de la comunitat educativa, amb un pes especial de les associacions de mares 
i pares d’alumnes, respecte de les condicions de la gestió i la contractació d’aquest 
servei i el compliment de les recomanacions nutricionals dels menús.

c) Estendre el programa Fruita a les escoles a l’educació secundària.
d) Incloure en el debat i reflexió actual sobre els horaris escolars, la necessitat de 

tenir espai de temps per a facilitar l’exercici físic diari de tots els infants i joves, així 
com la importància per la salut dels horaris de menjar.

10. Quant a polítiques directes de salut pública el Parlament insta el Govern a: 
a) Incloure als programes de promoció de la salut, especialment als que s’adre-

cen a la promoció dels hàbits i estils de vida saludables i l’alimentació sana, les ac-
cions necessàries per a informar la ciutadania de la presència excessiva de sucre, 
greixos i sal a certs aliments i dels efectes d’aquest consum en la salut.

b) Que el nou pla del Departament de Salut presentat l’estiu passat per atendre i 
prevenir el sobrepès i obesitat infantil s’estengui l’any 2020 a tot Catalunya i s’apli-
qui, en coordinació amb els Serveis Socials bàsics de cada territori, per a atendre 
les necessitats de cada família entenent que els condicionants socials que afecten la 
salut han de ser resolts amb polítiques socials o de garanties de rendes.

c) Incorporar a la Guia d’alimentació infantil (0-3 anys), adreçada a Escoles 
Bressol i famílies, informació útil per al reconeixement dels diferents tipus de su-
cres en l’etiquetatge dels aliments processats o ultraprocessats que utilitza la indus-
tria alimentaria i que són específicament adreçats a la primera infància i publicitats 
com aliments d’introducció en l’alimentació complementaria.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, GP 

CatECP



BOPC 427
2 d’octubre de 2019

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 30

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat 
laboral en el sector públic
302-00139/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 47052 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral en el sec-
tor públic (tram. 300-00167/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Recuperació, amb efectes 1 de gener de 2020, del 5% de les retribucions que 

es van descomptar en base al Decret Legislatiu 3/2010 i que els treballadors i les 
treballadores d’ocupadors que no són 100% públics encara no perceben.

Al respecte el Govern i tots els Departaments de la Generalitat de Catalunya 
traslladaran a la seva representació en aquestes entitats l’oportú posicionament en 
les taules de negociació de convenis col·lectius i acords laborals.

2. Abonament, amb efectes de l’1 de gener de 2020, de la totalitat de les quanties 
que per pagues extraordinàries els treballadores i les treballadores del sector públic 
encara no han recuperat.

3. Internalitzar tota activitat de prevenció de riscos laborals del sector públic ca-
talà i realitzar anualment auditories de prevenció.

4. Dur a terme totes les actuacions necessàries per tal que a data 31 de desem-
bre de 2020 cap Departament o ens del sector públic català tinguin una contractació 
temporal que superi el 8%.

5. El sector públic català només podrà adjudicar contractes públics a les empre-
ses i entitats que en presentar la seva oferta es comprometin per escrit a pagar als 
seus treballadors i treballadores per l’execució de la prestació un salari d’almenys 
1200 € per catorze mensualitats en relació a jornades laborals de 40 hores de mitja-
na setmanal i així com a donar compliment durant l’execució del contracte. En cas 
que l’oferta no inclogui la declaració relativa al salari mínim i no es presenti aquesta 
a requeriment del poder adjudicador quedarà exclosa de la valoració. Les empreses 
subcontractistes seran objecte també de l’anterior obligació.

6. Aprovar una norma amb rang de llei per tal que, en aplicació del article 61.6 
de l’EBEP, els processos de selecció d’ocupació pública com a mesura excepcional 
reservin places destinades a l’estabilització i la consolidació d’ocupació temporal 
dels treballadors i les treballadores de més edat i més antiguitat mitjançant el siste-
ma de concurs de mèrits.

La determinació dels criteris d’edat i antiguitat es farà a la Mesa de la Funció 
Pública.

7. Incorporar a tots els processos de selecció d’ocupació pública els criteris que 
possibilita la Disposició Transitòria Quarta de l’EBEP pel que fa a convocatòries de 
consolidació d’ocupació per a llocs o places de caràcter estructural de personal in-
terí o temporal anterior a 2005.

8. Deixar sense efecte la Resolució PDA/1376/2019, de 17 de maig, per la qual 
es convoca el procés de selecció per proveir 173 places del cos de diplomatura de 
la Generalitat de Catalunya, treball social (grup A, subgrup A2,) perquè tan aviat 
s’aprovi norma d’aplicació del supòsits de l’article 61.6 de l’EBEP es pugui realitzar 
una nova convocatòria amb el mateix objecte.
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9. Que aquells treballadors i treballadores de més edat i més antiguitat que veuen 
extingida la seva condició de personal laboral o funcionari interí per ser ocupada la 
plaça, a la qual ens trobaven adscrits per més de tres anys, rebran alternativa d’ocu-
pació laboral estable al sector públic. Els criteris d’edat i antiguitat es concretaran a 
la Mesa General de al Funció Pública.

10. Realitzar, abans que finalitzi en present any, un estudi sobre els supòsits de 
beques que són utilitzades per la realització d’activitats de naturalesa laboral. Una 
vegada fet l’estudi procedir, en compliment de la legalitat vigent, a transformar im-
mediatament en relació laboral les falses beques.

11. Donar compliment al Real Decreto 103/2019, de l’Estatut del personal inves-
tigador predoctoral en formació (EPIF) i, per aquelles universitats públiques que no 
ho hagin fet o acordat encara, aplicar els increments retributius a partir de l’1 de no-
vembre de 2019 amb els corresponents efectes retroactius.

12. En virtut d’allò que estableix el Real Decreto 103/2019, de l’Estatut del per-
sonal investigador predoctoral en formació (EPIF) prorrogar pel màxim legal que 
possibilita la norma tots els contractes predoctorals de personal investigador en for-
mació el finançament del qual depèn del Capítol I (FPUs, FPIs, PIFs, AGAUR i al-
tres modalitats) que s’extingeixin amb posterioritat a 15 de març de 2019: 

a. Quan el contracte s’hagi concertat per una durada inferior a quatre anys es 
prorrogarà successivament sense que, en cap cas, les pròrrogues puguin tenir una 
durada inferior a un any.

b. Quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat, el contracte 
assolirà una durada màxima de sis anys, pròrrogues incloses, tenint en compte les 
característiques de l’activitat investigadora i l’impacte del grau de les limitacions en 
l’acompliment de l’activitat, amb l’informe favorable previ del servei públic d’ocu-
pació competent, que a aquests efectes pot sol·licitar un informe dels equips tècnics 
de valoració i orientació de la discapacitat competents.

13. Derogar el Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procedi-
ments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents (Decret de Plan-
tilles d’Ensenyament).

14. Iniciar el procés d’internalització del serveis de la DGAI que a dia d’avui es 
gestionen de manera privada. Els treballadors i les treballadores que presten serveis 
en aquestes contractes seran subrogats i tindran la consideració de plantilla autòno-
ma fins que no s’extingeixin els seus llocs de treball.

15. Aplicació de l’article 3.2 de la Llei de Prevenció de Riscos laborals, realitzant 
immediatament les avaluacions de riscos de totes les tasques operatives del Cos de 
Bombers.

16. Preparar el procés d’internalització de la gestió dels serveis de prestació del 
transport sanitari de Catalunya. Amb la finalització de les actuals adjudicacions, si 
no s’ha fet efectiu abans, s’iniciarà la gestió i provisió pública. Els treballadors i les 
treballadores que presten serveis en aquests contractes seran subrogats i tindran la 
consideració de plantilla autònoma fins que no s’extingeixin els seus llocs de treball.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Carta 
catalana per als drets i les responsabilitats digitals
302-00140/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 47053 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

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

d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la Carta catalana per 
als drets i les responsabilitats digitals (tram. 300-00169/12).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per tot això, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya presenta la següent: 

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

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

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

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
econòmica i pressupostària
302-00141/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 47054 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, José María Cano Navarro, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la política econòmica i pressupostària (tram. 300-00170/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

Pressupostos
1) Presentar els pressupostos de la Generalitat corresponents a l’exercici 2020 

abans del dia 10 d’octubre, termini que estableix l’article 32 del Decret Legislatiu 
3/2002 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

2) Presentar uns pressupostos de la Generalitat per a tots els catalans que incre-
mentin els fons destinats a salut, educació i benestar social i que, com a mínim, si-
guin superiors als dels pressupostos del 2010, actualitzant els imports en funció de 
l’IPC.

3) Pressupostar i dedicar a l’R+D+i l’objectiu de la Unió Europea per a 2020 (el 3%) 
i augmentar la col·laboració i interacció entre la recerca pública i privada que afavoreixi 
també un augment de la inversió privada.

Seguretat jurídica i estabilitat política
4) Realitzar, a través del seu President, una declaració pública i institucional de 

rebuig a les campanyes de boicot a les empreses i els agents econòmics catalans als 
quals determinades organitzacions han penjat l’etiqueta de desafectes al règim i de 
donar-los suport explícit.

5) No promoure o justificar allò que denominen «aturades», que comporten ac-
tes incívics que perjudiquen greument l’economia i la convivència dels catalans, 
vetllant pel lliure accés i circulació de persones i mercaderies en les vies de comu-
nicació i les infraestructures de Catalunya, tot respectant el dret a vaga de tots els 
treballadors i garantint sempre la llibertat de moviment de la ciutadania.

6) Generar confiança en els agents econòmics i la ciutadania, tot garantint la 
seguretat jurídica i l’estabilitat política i legislant sempre des del respecte al marc 
constitucional, estatutari i europeu, com l’única manera de propiciar el retorn de les 
empreses que van traslladar la seva seu social a altres comunitats autònomes.

Rigor pressupostari
7) Comprometre’s a donar compliment als objectius d’estabilitat pressupostària, 

deute públic, regla de la despesa i dèficit establerts a la normativa vigent.

Reforma de l’Administració de la Generalitat
8) Encarregar una auditoria externa i integral sobre el cost, l’eficiència i l’eficàcia 

de l’estructura de l’Administració de la Generalitat i el seu sector, que entregui els 
treballs i les conclusions en un termini de tres mesos.

9) Crear una comissió per a la detecció de les duplicitats administratives i la re-
forma de l’Administració de la Generalitat, que contribueixi a la simplificació ad-
ministrativa i a la millora dels serveis i mitjans comuns. Aquesta comissió haurà de 
lliurar les seves conclusions en el termini de tres mesos.
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10) Elaborar una proposta en el termini de sis mesos per millorar l’eficiència i 
eficàcia de l’Administració de la Generalitat, que redueixi el seu cost de funciona-
ment però sense que minvi la qualitat dels serveis.

Eliminació de barreres burocràtiques
11) Elaborar un estudi i presentar-lo en el Parlament en el termini de tres mesos 

de totes les barreres regulatòries que frenen el creixement empresarial amb l’objec-
tiu d’eliminar-les.

Lluita contra el frau
12) Aprofundir en la coordinació i cooperació amb l’Agència Estatal d’Adminis-

tració Tributària per prevenir i lluitar contra el frau fiscal i reduir d’aquesta manera 
la bretxa fiscal.

13) Millorar els recursos amb què compta la Inspecció de Treball per exercir les 
seves funcions.

Morositat
14) Establir les mesures necessàries per reduir en el termini de tres mesos el 

Període Mitjà de Pagament de les entitats del sector públic i perquè cap d’elles 
superi els 60 dies.

Alleugeriment fiscal per a la classe mitjana i treballadora
15) Reduir els tipus impositius del tram autonòmic d’IRPF corresponent a les ba-

ses liquidables de les rendes de la classe mitjana i treballadora, fins a 33.000 euros.
16) Sotmetre a l’avaluació de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públi-

ques (IVALUA) l’eficàcia i l’eficiència de tots els tributs propis.
17) Simplificar l’aplicació de deduccions i bonificacions autonòmiques de l’IRPF 

per guanyar en eficiència.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; José María Cano Navarro, diputat, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lleialtat 
institucional a la democràcia i a l’estat de dret
302-00142/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 47055 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la lleialtat institu-
cional a la democràcia i a l’estat de dret (tram. 300-00171/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña: 
1. Rechaza el sistemático, intencionado e injustificado intento de censura y silen-

ciamiento de los diputados de la oposición por el Presidente del Parlamento de Ca-
taluña, Sr. Torrent, al intentar acallar las críticas al Govern que no les gusta oír a las 
fuerzas políticas separatistas, lo cual supone una grave vulneración de los derechos 
fundamentales de representación política y de la libertad de opinión y de expresión.

2. Lamenta la falta de condena del terrorismo, así como el blanqueamiento y el 
ensalzamiento de personas condenadas por delitos de terrorismo por parte del Go-
vern separatista de la Generalitat, así como el apoyo y el jaleo de personas acusadas 
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por delitos de terrorismo tanto por el Govern de la Generalitat como por determina-
das fuerzas políticas, circunstancia que, además de intolerable en democracia, gene-
ra tristeza, preocupación y desasosiego en los ciudadanos.

3. Comprende la preocupación de la mayoría de ciudadanos por el hecho de que 
el actual Govern de la Generalitat haya continuado ejecutando sus ilegales planes 
de subversión e intento de cancelación del orden constitucional de nuestro Estado 
Social y Democrático de Derecho, siguiendo a pies juntillas los escenarios previstos 
al margen de toda legalidad en el documento ENFOCATS y el Libro blanco para la 
Transición Nacional, incluidas las vías de confrontación violenta. 

4. Reprocha al Presidente de la Generalitat que no se haya retractado por haber 
alentado las acciones radicales de los CDR ni por haber liderado el ensalzamiento 
de personas acusadas por delitos de terrorismo y considera intolerable y antidemo-
crático que no se haya comprometido a acatar las normas vigentes de nuestro orde-
namiento constitucional y a respetar todas las resoluciones judiciales y que tampoco 
haya trasladado un mensaje de tranquilidad y moderación a partidos y asociaciones 
independentistas. Por ello, el Parlamento de Cataluña insta al Presidente de la Ge-
neralitat a no seguir causando más daños al conjunto de ciudadanos, procediendo a 
convocar elecciones y a dimitir de manera inmediata.

5. Insta a todos los miembros del Govern de la Generalitat a cumplir y hacer cum-
plir la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y a renunciar a reiterar, ratificar, apli-
car o implementar las DUI o las mal denominadas «leyes de desconexión», o a pro-
seguir con la ejecución de los ilegales planes previstos en el documento ENFOCATS 
y en el Libro Blanco para la Transición Nacional.

6. Condena la utilización de los medios de comunicación públicos autonómicos 
TV3 y Catalunya Ràdio para: 

a) El blanqueamiento y la justificación de la violencia, de personas condenadas 
por terrorismo y de las acciones que buscan causar terror al conjunto de los ciuda-
danos.

b) Difundir y promocionar la participación en los planes insurreccionales que 
pretenden seguir con el golpe a la democracia iniciado en septiembre y octubre del 
año 2017 hasta la consecución de su ilegal objetivo de cancelar el orden democrático 
y constitucional vigente.

c) Señalar, despreciar e insultar tanto a los servidores públicos que garantizan la 
aplicación de nuestro Estado de Derecho como instrumento de garantía de los de-
rechos y libertades fundamentales como a los políticos y ciudadanos que defienden 
principios y valores constitucionales como el de libertad, pluralismo político, defen-
sa del Estado de Derecho y del mejor interés de España.

7. Muestra su máximo agradecimiento y apoyo a: 
a) Los servidores públicos que, por garantizar la vigencia de nuestro Estado de 

Derecho, garantía máxima y pilar esencial de los derechos y libertades fundamen-
tales y los derechos humanos de todos los ciudadanos, se ven injustamente someti-
dos a hostilidad, señalamiento, acoso, hostigamiento, intimidación y violencia, en 
ocasiones incluso promovidos intencionadamente desde el Govern de la Generalitat 
y otros poderes públicos.

b) Las personas que ejercen la representación política en las corporaciones lo-
cales en muchos sitios de Cataluña y que defienden los principios y valores consti-
tucionales de libertad, igualdad, unidad y respeto a los derechos y libertades fun-
damentales y que por ello en muchísimas ocasiones sufren ellos y sus familias el 
señalamiento, acoso e, incluso, amenazas por el mero hecho de defender nuestra 
Constitución en sus municipios. 

Palacio del Parlamento, 30 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs
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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 12/2019, sobre Gestió 
de Serveis Sanitaris, corresponent a l’exercici del 2016
256-00031/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 45791).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 01.10.2019 al 07.10.2019).
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb la consellera d’Empresa 
i Coneixement sobre els criteris per a atorgar subvencions a les 
universitats estrangeres
354-00115/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 15, tinguda el 19.09.2019, DSPC-C 336.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre la 
reestructuració del seu departament
354-00118/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Relaci-
ons Institucionals i Transparència, en la sessió 15, tinguda el 19.09.2019, DSPC-C 336.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre les 
subvencions d’ajuda al desenvolupament que va atorgar l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament en el període 2011-2017
354-00151/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 15, tinguda el 19.09.2019, DSPC-C 336.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les càrregues policials durant l’intent de 
desnonament al barri de Sants, de Barcelona, el 19 de setembre de 2019
354-00179/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Susanna Segovia Sánchez, juntament amb un altre 
diputat del GP CatECP (reg. 46197).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 27.09.2019.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb 
la consellera de Cultura sobre la manera com les retallades 
pressupostàries poden afectar les institucions culturals
354-00180/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs (reg. 46360).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Cultura, 26.09.2019.

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

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Acció Exterior i 
de la Unió Europea davant de la Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea perquè informi sobre l’acord marc de cooperació 
transfronterera amb el Departament dels Pirineus Orientals
356-00439/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 15, tinguda el 19.09.2019, DSPC-C 336.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
Europa Feminista davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre la campanya 
«Europa feminista» i els seus objectius, activitats i recomanacions
356-00446/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 15, tinguda el 19.09.2019, 
DSPC-C 336.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Taula 
Catalana de Codesenvolupament davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre 
l’activació de polítiques públiques orientades al desplegament del 
codesenvolupament
356-00454/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 15, tinguda el 19.09.2019, 
DSPC-C 336.
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Sol·licitud de compareixença de Jaume Duch, portaveu i director 
general de Comunicació del Parlament Europeu, davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè 
informi sobre les eleccions europees
356-00466/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 15, tinguda el 19.09.2019, 
DSPC-C 336.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè per la 
Llibertat de Louisa Hanoune davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la 
repressió a Algèria i l’empresonament de Louisa Hanoune
356-00493/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 15, tinguda el 19.09.2019, 
DSPC-C 336.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coalició Prou 
Complicitat amb Israel davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre la campanya 
internacional de boicot, desinversions i sancions com a eina per a fer 
respectar els drets humans i el dret internacional
356-00501/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 15, tinguda el 19.09.2019, 
DSPC-C 336.

Sol·licitud de compareixença de Constantí Serrallonga i Tintoré, 
director general de la Fira de Barcelona, davant la Comissió de 
Cultura perquè informi sobre la posició de la Fira de Barcelona 
respecte a la vaga convocada pel Sindicat de Riggers
356-00525/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 43230).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 26.09.2019.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
Catalunya Cultura davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les 
finalitats i la tasca de la Fundació
356-00530/12

SOL·LICITUD

Presentació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units (reg. 43578).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 26.09.2019.

Sol·licitud de compareixença de David Pont López, en representació 
del comitè de vaga dels muntadors d’escenaris de la Fira de 
Barcelona, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la 
vaga i les reivindicacions dels muntadors d’escenaris
356-00533/12

SOL·LICITUD

Presentació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP (reg. 43751).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 26.09.2019.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè 
expliqui el protocol d’acollida dels menors no acompanyats
356-00543/12

SOL·LICITUD

Presentació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs (reg. 44125).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 27.09.2019.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Historiadors de Catalunya - Antoni de Capmany davant la Comissió 
de Cultura perquè informi sobre el dret dels catalans a rebre una 
informació de llur història rigorosa, acadèmica i lliure
356-00568/12

SOL·LICITUD

Presentació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs (reg. 45704).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 26.09.2019.
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Sol·licitud de compareixença del secretari general de Cultura davant 
la Comissió de Cultura perquè informi sobre el funcionament de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
356-00574/12

SOL·LICITUD

Presentació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs (reg. 46361).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 26.09.2019.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior i amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació sobre la campanya de prevenció i extinció d’incendis de 
l’estiu del 2019
355-00092/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: conseller, del Departament d’Interior, consellera, 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (reg. 46109).
Comissió competent: Comissió d’Interior.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.09.2019.

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència sobre la reestructuració del 
seu departament
355-00099/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
en la sessió 15, tinguda el 19.09.2019, DSPC-C 336.

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

Compareixença d’una representació de la Plataforma Europa 
Feminista davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència per a informar sobre la campanya 
«Europa feminista» i els seus objectius, activitats i recomanacions
357-00606/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 15, tinguda el 19.09.2019, DSPC-C 336.
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Compareixença d’una representació de la Taula Catalana 
de Codesenvolupament davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre 
l’activació de polítiques públiques orientades al desplegament del 
codesenvolupament
357-00607/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 15, tinguda el 19.09.2019, DSPC-C 336.

Compareixença de Jaume Duch, portaveu i director general de 
Comunicació del Parlament Europeu, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar 
sobre les eleccions europees
357-00608/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 15, tinguda el 19.09.2019, DSPC-C 336.

Compareixença d’una representació del Comitè per la Llibertat de 
Louisa Hanoune davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència per a informar sobre la repressió a 
Algèria i l’empresonament de Louisa Hanoune
357-00609/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 15, tinguda el 19.09.2019, DSPC-C 336.

Compareixença d’una representació de la Coalició Prou Complicitat 
amb Israel davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència per a informar sobre la campanya 
internacional de boicot, desinversions i sancions com a eina per a fer 
respectar els drets humans i el dret internacional
357-00610/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 15, tinguda el 19.09.2019, DSPC-C 336.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 38

CONVOCADA PER AL 7 D’OCTUBRE DE 2019

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 i 152 del Reglament, us convoco a la sessió següent 

del Ple del Parlament, el 7 d’octubre de 2019, a les 10.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
Moció de censura al president i al Govern de la Generalitat i proposta de la dipu-

tada Lorena Roldán Suárez com a candidata a la presidència. Tram. 205-00001/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la moció de censura.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió
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