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DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · quart període · número 428 · dijous 3 d’octubre de 2019

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.10. Acords i resolucions
Resolució 536/XII del Parlament de Catalunya, sobre les dades de beneficiaris de
la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència
250-00521/12
Adopció

9

Resolució 537/XII del Parlament de Catalunya, sobre les subvencions a entitats que
estan en contra del dret a l’avortament
250-00548/12
Adopció

9

Resolució 538/XII del Parlament de Catalunya, sobre la revisió de les tarifes de finançament afectades per les retallades en els serveis d’atenció i suport a les persones amb discapacitat
250-00551/12
Adopció

10

3. Tramitacions en curs
3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei
Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de
garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat
sensorial
200-00001/12
Dictamen de la Comissió de Justícia

11

3.01.02. Proposicions de llei
Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta
i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12
Propostes d’audiència d’organitzacions, grups socials i experts presentades pels grups parlamentaris
Acord de la Comissió sobre les audiències proposades
Tinguda de les compareixences d’organitzacions, grups socials i experts
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

15
18
20
23

3.01.03. Decrets llei
Decret llei 14/2019, del 17 de setembre, pel qual s’autoritza la creació de 750 places
del Cos de Mossos d’Esquadra i de 250 places del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya
203-00022/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
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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 audiovisual catalana
250-00895/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

26

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

27

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

27

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

27

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

27

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

27

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

28

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

28

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

28

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

28

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

29

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

29

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

29

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

29

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
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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

30

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

30

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

30

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

30

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

30

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

31

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

31

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

31

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

31

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

31

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

32

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

32

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

32

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

32

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

32

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
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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

33

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

33

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

33

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

33

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

34

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

34

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

34

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

34

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

34

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

35

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

35

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

35

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

35

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

36

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

36

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

36

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

36

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

37

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

37

Proposta de resolució de condemna dels actes violents produïts l’11 de setembre
de 2019
250-00970/12
Presentació: GP Cs

37

Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a garantir la seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l’espai públic de Sitges
250-00971/12
Presentació: GP Cs

38

Proposta de resolució sobre l’oficialitat del català a la Unió Europea
250-00972/12
Presentació: GP JxCat, GP ERC

39

Proposta de resolució sobre la inclusió de la sardana a la llista representativa del
patrimoni cultural immaterial de la humanitat
250-00973/12
Presentació: GP JxCat, GP ERC

41

Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra a la Jonquera amb unitats canines antidroga
250-00974/12
Presentació: GP Cs

43

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures urgents per a erradicar la venda a
la manta i la venda ambulant il·legal
250-00975/12
Presentació: GP Cs

44

Proposta de resolució sobre el foment del teletreball
250-00976/12
Presentació: GP Cs

45

Proposta de resolució sobre el millorament de l’autovia A-2 al pas per les províncies
de Lleida i Barcelona
250-00977/12
Presentació: GP Cs

46

Proposta de resolució sobre la dotació del material tecnològic necessari al Cos de
Mossos d’Esquadra perquè puguin dur a terme les seves funcions adequadament
250-00978/12
Presentació: GP Cs

47

Proposta de resolució sobre l’elaboració i l’aplicació d’un protocol de neteja i desinfecció de la roba dels agents en cas que s’activi el protocol per presència d’artròpodes o altres malalties infeccioses amb un alt grau de contagi
250-00979/12
Presentació: GP Cs

48

Proposta de resolució sobre el desenvolupament de l’economia verda i la potenciació de l’R+D+i de les empreses
250-00980/12
Presentació: GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’economia circular
250-00981/12
Presentació: GP Cs

50

Proposta de resolució sobre el residu zero
250-00982/12
Presentació: GP Cs

51

Proposta de resolució sobre els incendis de la Ribera d’Ebre i el Segrià
250-00983/12
Presentació: GP PSC-Units

52

Proposta de resolució sobre el trasllat de la sala de coordinació regional de Ponent-Pirineus dels Mossos d’Esquadra
250-00984/12
Presentació: GP PSC-Units

53

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups
de treball
Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la violència
institucional durant la celebració del referèndum de l’U d’Octubre
252-00019/12
Termini de presentació d’esmenes

54

4. Informació
4.45. Composició dels òrgans del Parlament
4.45.03. Diputació Permanent
Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12
Substitució de diputats

55

4.45.25. Grups parlamentaris
Composició del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
399-00006/12
Substitució de representants

55

4.50. Compliment de resolucions i de mocions
4.50.01. Compliment de resolucions
Control del compliment de la Resolució 325/XII, relativa a l’Informe de fiscalització
20/2018, sobre les despeses de personal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, corresponent a l’exercici del 2016
290-00297/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

56

Control del compliment de la Resolució 326/XII, relativa a l’Informe de fiscalització
21/2018, sobre les despeses de personal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, corresponent a l’exercici del 2016
290-00298/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

56

Control del compliment de la Resolució 374/XII, sobre la violència masclista
290-00346/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

61

Control del compliment de la Resolució 383/XII, sobre la imatge i el prestigi del Cos
d’Agents Rurals
290-00354/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

63

Control del compliment de la Resolució 384/XII, sobre les millores estructurals del
Cos d’Agents Rurals
290-00355/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

64

Control del compliment de la Resolució 385/XII, sobre la plantilla del Cos d’Agents
Rurals
290-00356/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 395/XII, sobre el Programa català de protecció de defensors i defensores dels drets humans
290-00366/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

65

Control del compliment de la Resolució 396/XII, sobre el garantiment de la destinació del 0,7% dels ingressos propis no condicionats a polítiques públiques de cooperació internacional
290-00367/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

66

Control del compliment de la Resolució 398/XII, sobre el suport i la protecció a les
dones activistes al món
290-00369/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

67

Control del compliment de la Resolució 400/XII, sobre el foment de la lectura en
els centres docents
290-00371/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

68

Control del compliment de la Resolució 401/XII, sobre la construcció d’una escola
d’educació especial a la Selva
290-00372/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

68

Control del compliment de la Resolució 402/XII, sobre la modificació de la matrícula
ordinària de la modalitat presencial de les escoles oficials d’idiomes
290-00373/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

69

Control del compliment de la Resolució 428/XII, sobre l’ampliació dels mossos d’esquadra destinats a Premià de Mar i l’increment dels recursos de les àrees bàsiques
policials
290-00398/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

70

Control del compliment de la Resolució 429/XII, sobre l’ampliació dels mossos d’esquadra destinats a Arenys de Mar i l’increment dels recursos de les àrees bàsiques
policials
290-00399/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

71

Control del compliment de la Resolució 480/XII, sobre l’ampliació dels mossos d’esquadra destinats a Mataró i l’increment dels recursos de les àrees bàsiques policials
290-00443/12
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes

72
72

Control del compliment de la Resolució 483/XII, sobre la dotació del parc de bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal i sobre les mancances del Cos
de Bombers de la Generalitat
290-00446/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

73

Control del compliment de la Resolució 485/XII, sobre l’ampliació dels mossos d’esquadra destinats a Gavà i l’increment dels recursos de les àrees bàsiques policials
290-00448/12
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes

73
73

4.50.02. Compliment de mocions
Control del compliment de la Moció 70/XII, sobre la inoperància del Govern
390-00070/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

74

Control del compliment de la Moció 87/XII, sobre la política de seguretat pública,
emergències i protecció civil
390-00087/12
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes
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Control del compliment de la Moció 108/XII, sobre la gestió del territori, la lluita contra el despoblament rural i els ajuts a zones que han patit incendis forestals
390-00108/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

75

4.52. Compareixences del president de la Generalitat
4.52.05. Sol·licituds de compareixença
Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè
informi sobre el suport que va donar als comitès de defensa de la República, el
respecte de les resolucions judicials i l’acatament de l’ordenament constitucional
361-00017/12
Sol·licitud

76

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre la seva relació amb els detinguts per l’Audiència Nacional per presumpta
pertinença a grup terrorista i sobre el presumpte coneixement dels plans previstos
pels anomenats «equips de resposta tàctica»
361-00018/12
Sol·licitud

77

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern
i d’altres òrgans
4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
Memòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya corresponent al 2018
334-00072/12
Presentació: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

78
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 536/XII del Parlament de Catalunya, sobre les dades
de beneficiaris de la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència
250-00521/12
ADOPCIÓ
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 16, 18.09.2019, DSPC-C 330

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 18
de setembre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les dades de
beneficiaris de la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència (tram. 250-00521/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 26958).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reprendre les reunions tècniques bilaterals entre el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies amb el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i
l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso), per a intensificar la cerca d’un
sistema més eficaç en l’intercanvi de dades en l’àmbit de la dependència, que ajusti
al nombre de beneficiaris reals les dades de què disposen ambdues administracions.
b) Informar del mecanisme de coordinació establert per a complir la lletra a i
articular un sistema perquè aquestes dades compartides i consensuades siguin públiques mitjançant el web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Palau del Parlament, 18 de setembre de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 537/XII del Parlament de Catalunya, sobre les subvencions
a entitats que estan en contra del dret a l’avortament
250-00548/12
ADOPCIÓ
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 16, 18.09.2019, DSPC-C 330

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 18
de setembre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les subvencions a entitats que estan en contra del dret a l’avortament (tram. 250-00548/12),
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 28919).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir que els serveis d’atenció a les persones no derivin les dones a entitats
i organitzacions que neguen el dret a l’avortament, per a assegurar que totes puguin
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tenir tota la informació i l’assessorament necessaris per a poder decidir sobre llur
propi cos.
b) Garantir que les entitats que estan en contra del dret a l’avortament i de la llibertat d’elecció de la dona no rebin subvencions ni ajuts públics.
c) Incloure en els requisits de les entitats i organitzacions beneficiàries de subvencions de la Generalitat que respectin els drets sexuals i reproductius en llurs projectes i activitats.
Palau del Parlament, 18 de setembre de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 538/XII del Parlament de Catalunya, sobre la revisió de
les tarifes de finançament afectades per les retallades en els serveis
d’atenció i suport a les persones amb discapacitat
250-00551/12
ADOPCIÓ
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 16, 18.09.2019, DSPC-C 330

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 18 de
setembre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la reversió de
les tarifes de finançament afectades per les retallades en els serveis d’atenció i suport a les persones amb discapacitat (tram. 250-00551/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 28920).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a actualitzar i incrementar les tarifes
destinades a finançar els serveis de les organitzacions i les entitats sense ànim de
lucre del tercer sector dedicades tant a l’atenció i el suport a les persones amb discapacitat intel·lectual, discapacitat física, paràlisi cerebral, pluridiscapacitat i problemes de salut mental, com a l’àmbit de l’atenció precoç, per a recuperar el poder
adquisitiu perdut des del 2009 i com a via necessària per a garantir la qualitat de
l’atenció a les persones, la sostenibilitat dels serveis i les condicions laborals dels
professionals d’aquest sector.
Palau del Parlament, 18 de setembre de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, Montserrat Fornells i Solé
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació
de les persones amb discapacitat sensorial
200-00001/12
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA

Al President del Parlament

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 3 d’octubre de 2019, ha estudiat el text del Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (tram. 200-00001/12), l’informe de la ponència i les
esmenes.
Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 120.6 i 7 del Reglament del Parlament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir
el dictamen següent:
Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació
de les persones amb discapacitat sensorial (tram. 200-00001/12)
Exposició de motius
I

La finalitat d’aquesta llei és situar les persones amb discapacitat sensorial, sigui
temporal o permanent, en igualtat de condicions respecte a les altres persones pel
que fa a l’exercici efectiu de llurs drets a l’hora d’atorgar un testament davant de notari i de poder intervenir en qualitat de testimoni en l’acte d’atorgament del testament per una altra persona.
Les persones amb discapacitat sensorial, sigui temporal o permanent són aquelles que pateixen o bé una disfunció o una discapacitat o bé un hàndicap visual,
auditiu o verbal que els limita les facultats de comunicació expressiva i receptiva.
Per a subvenir a llurs necessitats específiques és convenient adoptar mesures per a
aconseguir la igualtat de tracte o d’oportunitats en l’exercici de llurs drets i deures
com a ciutadans.
Aquesta llei té per objecte eliminar les restriccions que el Codi civil de Catalunya estableix a les persones amb discapacitat sensorial, sigui temporal o permanent,
a l’hora de dur a terme actes de naturalesa successòria, i situar-les en pla d’igualtat
amb les persones que no tenen aquesta discapacitat quan atorguen testament i ordenen les últimes voluntats, o bé quan intervenen com a testimonis en l’atorgament
d’un testament aliè.
Es tracta, doncs, que en l’àmbit del dret civil una persona amb discapacitat sensorial, sigui temporal o permanent, sigui tractada igual que qualsevol altra persona
que no tingui la capacitat modificada judicialment, car el fet de patir una discapacitat sensorial determinada no ha d’ésser, per si mateix, una limitació a l’hora de
fer determinats actes amb eficàcia jurídica, com és, en l’àmbit d’aquesta llei, el fet
d’atorgar testament davant de notari o el d’intervenir en qualitat de testimoni en el
testament que atorga una altra persona.
El fet de patir una discapacitat sensorial no és, per si mateix, un criteri per a determinar si una persona és capaç o no per a atorgar un testament o per a intervenir
3.01.01. Projectes de llei
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en qualitat de testimoni en l’acte de l’atorgament de testament d’una altra persona.
Aquesta llei elimina, amb caràcter general, el criteri restrictiu que comportava la
pertinença al col·lectiu de persones amb discapacitat sensorial, sigui temporal o permanent, i, tot mantenint la norma vigent que així ho estableix, deixa que sigui el notari qui, en cada cas i en funció de les circumstàncies personals de l’atorgant, valori
la seva capacitat de comprensió i les seves habilitats comunicatives, tingui discapacitat sensorial o no en tingui, i sigui aquesta discapacitat temporal o permanent, de
conformitat amb el que estableixen les disposicions del Codi civil de Catalunya i,
supletòriament, la legislació notarial.
Es tracta, en definitiva, de modificar les disposicions del Codi civil de Catalunya
en matèria testamentària que establien restriccions vers les persones amb discapacitat sensorial, sigui temporal o permanent, que es podien qualificar de discriminatòries. Aquestes persones ja poden fer actes jurídics amb plena eficàcia, atès que la
discapacitat sensorial que afecta llurs sentits no restringeix llur autogovern, perquè
són persones que poden manifestar llur voluntat conscient i lliure i tenen facultats de
comprendre i de discernir per a prendre les decisions més adequades amb relació a
l’àmbit personal o patrimonial. Actualment, amb els avenços tecnològics existents,
no té cap justificació mantenir en el Codi civil de Catalunya limitacions específiques
per als col·lectius de persones amb discapacitat sensorial, sigui temporal o permanent, amb l’efecte, a més, que la designació col·lectiva de les persones amb una disfunció dels sentits resulta discriminatòria. Avui dia, aquestes mancances sensorials
es poden suplir amb alternatives de comunicació no verbal o amb l’ús de mitjans
tecnològics que atorguen una fiabilitat i una seguretat jurídica equivalents a les que
hi ha quan qui es manifesta és una persona sense aquest tipus de discapacitat.
Aquesta llei aplica la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les
persones amb discapacitat, aprovada a Nova York el 13 de desembre de 2006, que
forma part, a tots els efectes, de l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol des del 3
de maig de 2008, i també la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea. La
lletra e del preàmbul de la Convenció recull expressament que «la discapacitat és
un concepte que evoluciona i que resulta de la interacció entre les persones amb
deficiències i les barreres degudes a l’actitud i a l’entorn que impedeixen llur participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb els altres» i,
dins de l’àmbit de la Unió Europea, l’article 21 de la Carta dels drets fonamentals
de la Unió Europea estableix el principi de no discriminació per raó de discapacitat i l’article 26 inclou el principi d’integració de les persones amb discapacitat. La
Comissió Europea va aprovar també el document que estableix l’Estratègia europea
sobre discapacitat 2010-2020, que té com a objectiu fer possible que les persones
amb discapacitat puguin fruir de tots llurs drets, i també beneficiar-se de llur participació en la societat. En la línia d’aquests precedents, aquesta llei pretén que les
persones amb discapacitat sensorial, sigui temporal o permanent, no pateixin cap
discriminació per raó de llur discapacitat sensorial, sigui temporal o permanent, en
l’exercici dels drets i llibertats que els corresponen com a ciutadans en l’àmbit del
dret civil de Catalunya.
II

Amb aquesta iniciativa, el Govern compleix la Resolució 683/XI, del 25 de maig
de 2017, del Parlament de Catalunya, sobre la igualtat de drets i la no discriminació
de les persones amb discapacitat sensorial, mitjançant la qual el Parlament va instar el Govern a estudiar i presentar la modificació del Codi civil de Catalunya per a
fer efectiu el dret de no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en
matèria testamentària.
Del mateix contingut d’aquesta llei es desprèn la seva adequació als principis de
bona regulació de l’article 129.1 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, que es concreten
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en els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. En aquest sentit, es tracta d’una norma necessària per a complir el
manament de la Resolució 683/XI, del 25 de maig de 2017, del Parlament de Catalunya, i per a dotar de seguretat jurídica les persones amb discapacitat sensorial, sigui
temporal o permanent, respecte a llurs drets successoris. Atès el criteri de proporcionalitat, s’han modificat estrictament els preceptes del llibre quart del Codi civil
de Catalunya necessaris per a equiparar els drets de les persones discapacitades amb
els de les altres persones, i aquesta modificació s’ha dut a terme per mitjà d’una llei,
atès el rang de la norma que es modifica, amb la finalitat que la regulació assoleixi
l’eficàcia i eficiència preteses.
Per a aconseguir aquest objectiu, s’ha modificat la redacció de diversos articles
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, amb la finalitat d’eliminar qualsevol
tracte discriminatori de les persones amb discapacitat sensorial, sigui temporal o
permanent, en matèria testamentària. Concretament s’han modificat els quatre articles següents: en primer lloc, l’article 421-8, relatiu al testador que és una persona
amb discapacitat sensorial, sigui temporal o permanent, en el moment de l’atorgament; en segon lloc, l’apartat 2 de l’article 421-10, que estableix que no cal la intervenció de testimonis quan el testador és una persona amb discapacitat sensorial,
sigui temporal o permanent; en tercer lloc, l’article 421-11, del qual se suprimeix la
lletra b de l’apartat 2, fet que té com a conseqüència que les persones amb discapacitat sensorial, sigui temporal o permanent, puguin intervenir en qualitat de testimoni
en l’atorgament de testament per altri, i, en darrer lloc, l’apartat 5 de l’article 421-14,
amb relació al testament tancat, en què s’elimina l’expressió «cecs» i es permet que
les persones amb discapacitat visual puguin atorgar un testament tancat tal com ho
pot fer qualsevol altra persona.
Amb la modificació dels dits articles del llibre quart del Codi civil de Catalunya
s’aconsegueix promoure la igualtat de drets i eliminar regulacions discriminatòries
que afecten les persones amb discapacitat sensorial, sigui temporal o permanent, a
l’hora d’atorgar un testament i de poder intervenir en qualitat de testimoni en l’acte
d’atorgament del testament per una altra persona.
Article 1. Modificació de l’article 421-8 del Codi civil de Catalunya

Es modifica l’article 421-8 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la
manera següent:
«Article 421-8. Testament atorgat per una persona amb discapacitat sensorial
»1. Si el testador té una discapacitat sensorial en el moment d’atorgar testament,
el notari ha d’aplicar el que estableix aquest codi. En qualsevol cas, el notari ha
d’oferir al testador el suport i els mitjans necessaris per a testar, sense que això li
pugui comportar cap càrrega econòmica addicional. El col·legi professional ha de
proporcionar al notari els mitjans esmentats.
»2. El que estableix l’apartat 1 s’aplica també en el cas que una persona amb discapacitat sensorial actuï com a testimoni en l’atorgament d’un testament notarial.»
Article 2. Modificació de l’article 421-10 del Codi civil de Catalunya

Es modifica l’apartat 2 de l’article 421-10 del Codi civil de Catalunya, que resta
redactat de la manera següent:
«2. Concorren circumstàncies especials en el testador si per qualsevol causa no
sap o no pot signar. No es considera que hi concorrin circumstàncies especials pel
fet que tingui una discapacitat sensorial.»
Article 3. Modificació de l’article 421-11 del Codi civil de Catalunya

Es modifica l’article 421-11 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la
manera següent:
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«Article 421-11. Idoneïtat dels testimonis
»1. Els testimonis, si n´han d’intervenir, són dos, han d’entendre el testador i el
notari i han de poder signar. No cal que siguin pregats, ni que coneguin el testador,
ni que tinguin la seva mateixa residència.
»2. No poden ésser testimonis:
a) Els menors d’edat i els incapaços per a testar.
b) Els condemnats per delictes de falsificació de documents, per calúmnies o per
fals testimoni.
c) Els afavorits pel testament.
d) El cònjuge, el convivent en parella estable i els parents dins del quart grau de
consanguinitat i el segon d’afinitat dels hereus instituïts o els legataris designats i
del notari autoritzant.
»3. Les causes d’inidoneïtat s’apliquen, a més de les persones a què fa referència
l’apartat 2, als facultatius, els intèrprets i els experts que intervenen en el testament.»
Article 4. Modificació de l’article 421-14 del Codi civil de Catalunya

Es modifica l’article 421-14 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la
manera següent:
«Article 421-14. Redacció del testament tancat
»1. El testament tancat és escrit pel testador, sigui en forma autògrafa, en braille
o per altres mitjans tècnics, o per una altra persona per encàrrec seu, amb l’expressió
del lloc i la data. Si l’escriu una altra persona a prec del testador, s’ha de fer constar
aquesta circumstància i s’ha d’identificar la dita persona, que ha de signar amb el
testador al final del testament.
»2. El testador ha de signar en tots els fulls i al final del testament, després d’haver salvat les paraules esmenades, ratllades, afegides o entre línies. Si el testament
s’ha redactat en suport electrònic, s’ha de signar amb una signatura electrònica reconeguda.
»3. Si el testador no sap o no pot signar, ho pot fer per encàrrec seu una altra
persona, que ha de signar al final del testament i en tots els fulls, després d’haver fet
constar la seva identitat i la causa de la impossibilitat que signi el testador.
»4. El document que conté el testament s’ha d’introduir en una coberta tancada
de manera que no en pugui ésser extret sense malmetre-la.
»5. No poden atorgar testament tancat els qui no saben o no poden llegir.»
Disposició addicional. Ús de mitjans per a suplir la discapacitat
sensorial

1. De conformitat amb el que estableixen els articles 421-8, 421-10 i 421-14 del
Codi civil de Catalunya, i a sol·licitud del testador, en l’atorgament de testaments
s’ha d’utilitzar el braille, la llengua de signes, la lectura labial o altres mitjans lingüístics o tècnics que permetin de suplir la discapacitat sensorial que afecti la comprensió oral, la lectura o l’escriptura.
2. El Col·legi de Notaris de Catalunya, en el termini de sis mesos a comptar de
la publicació d’aquesta llei en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ha de
subscriure amb la Generalitat, amb altres administracions i organismes públics o
amb entitats sense ànim de lucre els convenis necessaris per a estar en disposició de
complir el que estableixen l’apartat 1 d’aquesta disposició i l’article 421-8 del Codi
civil de Catalunya.
Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, llevat del que disposa l’apartat 1 de l’article 421-8 del
Codi civil de Catalunya, en la redacció donada per l’article 1 d’aquesta llei, que en-
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tra en vigor al cap de sis mesos de la publicació d’aquesta llei en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2019
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió,
Yolanda López Fernández

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de
gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12
PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS
PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 17.04.2019

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Proposta d’audiència en comissió de Carlos Pascual Alfaro, magistrat del Jutjat
de Violència sobre la Dona número 1 de Barcelona, amb relació a la Proposició de
llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les
víctimes de la violència masclista (tram. 352-00696/12)
Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Pineda Lorenzo, coordinadora
d’incidència política de Creación Positiva, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 352-00697/12)
Proposta d’audiència en comissió de Lucía Avilés Palacios, magistrada del Jutjat
d’Instrucció número 3 d’Arenys de Mar i sòcia fundadora de l’Asociación de Mujeres Juezas de España, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret
d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 352-00698/12)
Proposta d’audiència en comissió de Laia Rosich Solé, coordinadora del Grup de
Treball de Violències Masclistes del Consell Nacional de Dones de Catalunya, amb
relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos
escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 352-00699/12)
Proposta d’audiència en comissió de Beatriu Masia, presidenta de la cooperativa
Tamaia, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram.
352-00700/12)
Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en comissió d’Enrique Cruz Simón, representant de l’associació Proyecto Escan, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència
masclista (tram. 352-00701/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Asociación Perros de
Protección para Víctimas de Violencia de Género amb relació a la Proposició de llei
de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les
víctimes de la violència masclista (tram. 352-00702/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’associació Mujeres
Unidas Contra el Maltrato amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència
masclista (tram. 352-00703/12)
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Proyecto Tan Amigos amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament
de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 35200704/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Fundació Affinity
amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament
de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 35200705/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Gossos
d’Assistència AEPA-Catalunya amb relació a la Proposició de llei de reconeixement
del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 352-00706/12)
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Proposta d’audiència en ponència de Natàlia Veraguas, en representació de Dones amb Empenta, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret
d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 352-00707/12)
Proposta d’audiència en ponència de Laia Rosich, coordinadora del Grup de Vio
lències del Consell Nacional de Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició de
llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les
víctimes de la violència masclista (tram. 352-00708/12)
Proposta d’audiència en ponència de Montse Pineda, en representació de Creación Positiva, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
(tram. 352-00709/12)
Proposta d’audiència en ponència d’Aida Gascón, en representació d’Animanaturalis, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram.
352-00710/12)
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Proposta d’audiència en comissió de Laia Rosich, responsable del Grup de Treball de Violències Masclistes del Consell Nacional de Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos
escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 352-00711/12)
Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Vila, presidenta de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, amb relació a la Proposició de llei de
reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 352-00712/12)
Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Pineda, coordinadora de l’associació Creación Positiva, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència
masclista (tram. 352-00713/12)
Proposta d’audiència en comissió de Beatriu Masià, presidenta de la cooperativa
Tamaia - Viure sense Violència, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la
violència masclista (tram. 352-00714/12)
Proposta d’audiència en comissió de Marisa Fernández, advocada i membre de
Dones Juristes, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’a
companyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 352-00715/12)
Proposta d’audiència en comissió d’Encarna Bodelón, directora del grup de recerca Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposi-
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ció de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 352-00716/12)
Proposta d’audiència en comissió de Carla Vall, advocada penalista, amb relació
a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 352-00717/12)
Proposta d’audiència en comissió de Nati Veraguas, directora de l’associació Dones amb Empenta, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret
d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 352-00718/12)
Proposta d’audiència en comissió de Rosa Garriga, directora de la Fundació Assistència i Gestió Integral, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència
masclista (tram. 352-00719/12)
Proposta d’audiència en comissió de Júlia Vega, representant d’Almena Cooperativa Feminista, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
(tram. 352-00720/12)
Proposta d’audiència en comissió d’Alba Alfageme, psicòloga especialista en victimologia, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
(tram. 352-00721/12)
Proposta d’audiència en comissió de Gemma Altell, psicòloga social, amb relació
a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 352-00722/12)
Proposta d’audiència en comissió de Mercè Claramunt, advocada i mediadora
familiar, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram.
352-00723/12)
Proposta d’audiència en comissió d’Alba Garcia, secretària de Dona i Cohesió
Social de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement
del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 352-00724/12)
Proposta d’audiència en comissió de Patsilí Toledo, membre del grup de recerca
Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de
llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les
víctimes de la violència masclista (tram. 352-00725/12)
Proposta d’audiència en comissió de Núria Querol, representant del Col·legi de
Metges de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret
d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 352-00726/12)
Proposta d’audiència en comissió de Francisco Javier Gómez Martínez, president de l’Associació de Guies Canins de Policies Locals d’Espanya, amb relació a la
Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i
terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 352-00727/12)
Proposta d’audiència en comissió de Jordi Pascuet Salvans, psicòleg clínic i ensinistrador caní, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
(tram. 352-00728/12)
Proposta d’audiència en comissió d’Adrià Pascuet, ensinistrador caní, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos
escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 352-00729/12)
Proposta d’audiència en comissió de Jaume Guillén, ensinistrador caní, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos
escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 352-00730/12)
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Proposta d’audiència en comissió de Leonor Cantera, professora de psicologia
social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei
de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les
víctimes de la violència masclista (tram. 352-00731/12)
Proposta d’audiència en comissió de Neus Roca, professora de psicologia social
de la Universitat de Barcelona i especialista en gènere i violència, amb relació a la
Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i
terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 352-00732/12)
Proposta d’audiència en comissió de Teresa Durántez, educadora social dels serveis socials del Consell Comarcal del Garraf, amb relació a la Proposició de llei de
reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 352-00733/12)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES
Comissió d’Afers Institucionals, 05.06.2019, DSPC-C 265

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts acordades en
Ponència

Compareixença en ponència de Carlos Pascual Alfaro, magistrat del Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de
reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00394/12)
Compareixença en ponència de Montserrat Pineda Lorenzo, coordinadora d’incidència política de Creación Positiva, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de
la violència masclista (tram. 353-00395/12)
Compareixença en ponència de Lucía Avilés Palacios, magistrada del Jutjat
d’Instrucció número 3 d’Arenys de Mar i sòcia fundadora de l’Associació de Dones Jutges d’Espanya, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret
d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00396/12)
Compareixença en ponència de Laia Rosich Solé, coordinadora del Grup de Treball de Violències Masclistes del Consell Nacional de Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos
escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00397/12)
Compareixença en ponència de Beatriu Masià, presidenta de la cooperativa Tamaia - Viure sense Violència, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement
del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00398/12)
Compareixença en ponència d’Enrique Cruz Simón, representant de l’associació Proyecto Escan, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret
d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00399/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Gossos de Protecció per a Víctimes de Violència de Gènere amb relació a la Proposició de llei de
reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00400/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’associació Dones Unides
contra el Maltractament amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència
masclista (tram. 353-00401/12)

3.01.02. Proposicions de llei

18

BOPC 428
3 d’octubre de 2019

3.01.02. Proposicions de llei

Compareixença en ponència d’una representació del Projecte Tan Amics amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos
escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00402/12)
Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Affinity amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos
escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00403/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Gossos d’Assistència AEPA-Catalunya amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència
masclista (tram. 353-00404/12)
Compareixença en ponència de Natàlia Veraguas, en representació de Dones
amb Empenta, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
(tram. 353-00405/12)
Compareixença en ponència d’Aïda Gascón, en representació d’Anima Naturalis, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament
de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 35300406/12)
Compareixença en ponència de Montserrat Vila, presidenta de la Plataforma
Unitària contra les Violències de Gènere, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00407/12)
Compareixença en ponència de Marisa Fernández, advocada i membre de Dones
Juristes, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram.
353-00408/12)
Compareixença en ponència d’una representació del grup de recerca Antígona de
la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de
la violència masclista (tram. 353-00409/12)
Compareixença en ponència de Carla Vall, advocada penalista, amb relació a la
Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i
terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00410/12)
Compareixença en ponència de Rosa Garriga, directora de la Fundació Assistència i Gestió Integral, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret
d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00411/12)
Compareixença en ponència de Júlia Vega, representant d’Almena Cooperativa
Feminista, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
(tram. 353-00412/12)
Compareixença en ponència d’Alba Alfageme, psicòloga especialista en victimologia, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram.
353-00413/12)
Compareixença en ponència de Gemma Altell, psicòloga social, amb relació a la
Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i
terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00414/12)
Compareixença en ponència de Mercè Claramunt, advocada i mediadora familiar, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament
de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 35300415/12)
Compareixença en ponència d’Alba Garcia, secretària de Dona i Cohesió Social de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del
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dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència
masclista (tram. 353-00416/12)
Compareixença en ponència de Núria Querol, representant del Col·legi de Metges de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret
d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00417/12)
Compareixença en ponència de Francisco Javier Gómez Martínez, president de
l’Associació de Guies Canins de Policies Locals d’Espanya, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00418/12)
Compareixença en ponència de Jordi Pascuet Salvans, psicòleg clínic i ensinistrador caní, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
(tram. 353-00419/12)
Compareixença en ponència d’Adrià Pascuet, ensinistrador caní, amb relació a la
Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i
terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00420/12)
Compareixença en ponència de Jaume Guillén, ensinistrador caní, amb relació a
la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta
i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00421/12)
Compareixença en ponència de Neus Roca, professora de psicologia social de la
Universitat de Barcelona i especialista en gènere i violència, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00422/12)
Compareixença en ponència de Teresa Durántez, educadora social dels Serveis
Socials del Consell Comarcal del Garraf, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes
de la violència masclista (tram. 353-00423/12)
Propostes d’audiència d’organitzacions i grups socials retirades

Proposta d’audiència en comissió de Leonor Cantera, professora de psicologia
social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei
de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les
víctimes de la violència masclista (tram. 352-00731/12)

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS
I EXPERTS
«Ponència: Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos
escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista», 04.07.2019, 23.07.2019,
20.09.2019

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts tingudes

El dia 4 de juliol de 2019
Compareixença en ponència de Carlos Pascual Alfaro, magistrat del Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de
reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00394/12)
Compareixença en ponència de Marisa Fernández, advocada i membre de Dones
Juristes, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram.
353-00408/12)
Compareixença en ponència de Beatriu Masià, presidenta de la cooperativa Tamaia - Viure sense Violència, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement
3.01.02. Proposicions de llei
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del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00398/12)
Compareixença en ponència d’una representació del grup de recerca Antígona de
la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de
la violència masclista (tram. 353-00409/12)
Compareixença en ponència de Rosa Garriga, directora de la Fundació Assistència i Gestió Integral, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret
d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00411/12)
Compareixença en ponència d’Alba Alfageme, psicòloga especialista en victimologia, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram.
353-00413/12)
Compareixença en ponència de Gemma Altell, psicòloga social, amb relació a la
Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i
terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00414/12)
Compareixença en ponència de Núria Querol, representant del Col·legi de Metges de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret
d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00417/12)
El dia 23 de juliol de 2019
Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Affinity amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos
escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00403/12)
Compareixença en ponència d’Aïda Gascón, en representació d’Anima Naturalis, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament
de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 35300406/12)
Compareixença en ponència de Jordi Pascuet Salvans, psicòleg clínic i ensinistrador caní, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
(tram. 353-00419/12)
Compareixença en ponència de Jaume Guillén, ensinistrador caní, amb relació a
la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta
i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00421/12)
El dia 20 de setembre de 2019
Compareixença en ponència d’Enrique Cruz Simón, representant de l’associació Proyecto Escan, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret
d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00399/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’associació Dones Unides
contra el Maltractament amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència
masclista (tram. 353-00401/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Projecte Tan Amics amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos
escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00402/12)
Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts decaigudes

Compareixença en ponència de Montserrat Pineda Lorenzo, coordinadora d’incidència política de Creación Positiva, amb relació a la Proposició de llei de reconei-
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xement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de
la violència masclista (tram. 353-00395/12)
Compareixença en ponència de Lucía Avilés Palacios, magistrada del Jutjat
d’Instrucció número 3 d’Arenys de Mar i sòcia fundadora de l’Associació de Dones Jutges d’Espanya, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret
d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00396/12)
Compareixença en ponència de Laia Rosich Solé, coordinadora del Grup de Treball de Violències Masclistes del Consell Nacional de Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos
escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00397/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Gossos de Protecció per a Víctimes de Violència de Gènere amb relació a la Proposició de llei de
reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00400/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Gossos d’Assistència AEPA-Catalunya amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència
masclista (tram. 353-00404/12)
Compareixença en ponència de Natàlia Veraguas, en representació de Dones
amb Empenta, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
(tram. 353-00405/12)
Compareixença en ponència de Montserrat Vila, presidenta de la Plataforma
Unitària contra les Violències de Gènere, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00407/12)
Compareixença en ponència de Carla Vall, advocada penalista, amb relació a la
Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i
terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00410/12)
Compareixença en ponència de Júlia Vega, representant d’Almena Cooperativa
Feminista, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
(tram. 353-00412/12)
Compareixença en ponència de Mercè Claramunt, advocada i mediadora familiar, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament
de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 35300415/12)
Compareixença en ponència d’Alba Garcia, secretària de Dona i Cohesió Social de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència
masclista (tram. 353-00416/12)
Compareixença en ponència de Francisco Javier Gómez Martínez, president de
l’Associació de Guies Canins de Policies Locals d’Espanya, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00418/12)
Compareixença en ponència d’Adrià Pascuet, ensinistrador caní, amb relació a la
Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i
terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00420/12)
Compareixença en ponència de Neus Roca, professora de psicologia social de la
Universitat de Barcelona i especialista en gènere i violència, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 353-00422/12)
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Compareixença en ponència de Teresa Durántez, educadora social dels Serveis
Socials del Consell Comarcal del Garraf, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes
de la violència masclista (tram. 353-00423/12)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: 15 dies hàbils (del 04.10.2019 al 24.10.2019).
Finiment del termini: 25.10.2019; 10:30 h.

3.01.03.

Decrets llei

Decret llei 14/2019, del 17 de setembre, pel qual s’autoritza la creació
de 750 places del Cos de Mossos d’Esquadra i de 250 places del Cos
de Bombers de la Generalitat de Catalunya
203-00022/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 46237 i 46771 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.10.2019

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 1 d’octubre de 2019, ha
pres coneixement del Decret llei 14/2019, del 17 de setembre, pel qual s’autoritza
la creació de 750 places del Cos de Mossos d’Esquadra i de 250 places del Cos de
Bombers de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC 7963, i ha manifestat
que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 20 de setembre de
2019.
A la Mesa del Parlament

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

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 17 de setembre de 2019 s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller d’Interior, s’aprova la iniciativa SIG19INT1277 - Projecte de decret llei pel qual s’autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos
d’Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.
Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, i el conseller de Polítiques Digitals i Administració
Pública.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
Decret llei 14/2019, de 17 de setembre, pel qual s’autoritza la creació
de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos de
Bombers de la Generalitat de Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del
rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior promulgo el següent

3.01.03. Decrets llei
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Decret llei
Exposició de motius

Les polítiques de contenció de la despesa que l’Administració de la Generalitat
de Catalunya ha hagut d’aplicar en els exercicis pressupostaris anteriors han limitat
significativament l’aprovació d’ofertes d’ocupació pública per a la incorporació de
personal nou a l’Administració de la Generalitat.
Aquesta situació ha incidit especialment en els serveis públics transcendentals de
la seguretat i de les emergències, atès que s’han vist afectades tant la plantilla de la
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra com la plantilla del cos de Bombers de
la Generalitat per la manca d’incorporacions de nous efectius. Davant d’aquest dèficit
estructural que s’ha generat en aquestes plantilles, es va dictar el Decret llei 8/2018,
de 20 de desembre, pel qual s’autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos
d’Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.
Tanmateix, la solució d’aquest dèficit requereix noves mesures excepcionals per
tal de procedir amb urgència a la creació de noves places del cos de Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu de reforçar-lo fins a assolir el nombre d’efectius acordat per la
Junta de Seguretat de Catalunya l’any 2006, i del cos de Bombers de la Generalitat
de Catalunya, per cobrir les mancances estructurals que arrossega i que estan recollides en el Pla estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis
i Salvaments 2017-2022 i en l’Acord entre el Departament d’Interior i les organitzacions sindicals representatives del cos de Bombers, sobre les condicions laborals
dels funcionaris del cos de Bombers de la Generalitat per al període 2019-2022, ratificat per l’Acord del Govern de 28 de maig de 2019.
Així doncs, resulta del tot inajornable, amb caràcter d’urgència, la creació
d’aquestes noves places i l’aprovació immediata d’una oferta parcial d’ocupació pública per a una prestació adequada dels serveis públics de seguretat i d’emergències,
atès que es tracta de cossos que atenen les necessitats de seguretat i protecció de les
persones i béns del tot essencials en la nostra societat.
És per això que, a l’efecte d’atendre les esmentades necessitats del cos de Mossos
d’Esquadra i del cos de Bombers, i complir el Pla de Govern de la XII Legislatura,
aprovat el 25 de setembre de 2018, els compromisos adquirits pel Govern en seu parlamentària i les mocions aprovades pel Parlament de Catalunya (Moció 35/XII, de
18 de desembre de 2018; Resolució 287/XII, de 13 de febrer de 2019; i Resolució
356/XII, de 27 de març de 2019 i d’acord amb l’Informe del Síndic de Greuges de
maig de 2019 sobre «El cos de Bombers de la Generalitat i el sistema d’emergències», en què posa de manifest la necessitat de reforçar amb caràcter d’urgència el
cos de Bombers, escau procedir a la creació de 750 places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra i de 250 places per al cos de
Bombers de la Generalitat.
La situació pressupostària actual és la de pròrroga de la Llei 4/2017, del 28 de
març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, formalitzada mitjançant el Decret 273/2018, de 20 de desembre, per la qual s’estableixen els criteris
d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2017, mentre no entrin en vigor els del 2019, per la qual cosa les dotacions i crèdits
previstos són els que consten a la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya.
La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018
–prorrogada per l’Acord del Govern de l’Estat, adoptat el 28 de desembre de 2018,
que estableix els criteris d’aplicació de la pròrroga per al 2019–, regula a l’article
19 l’oferta d’ocupació pública i, concretament, a l’apartat setè del precepte esmentat
s’atribueix el caràcter de legislació bàsica, entre d’altres, als apartats u i sis.
L’apartat u de l’article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, permet una taxa de reposició d’efectius per a determinats sectors del 100 per cent, entre els quals inclou el
3.01.03. Decrets llei
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personal dels serveis de prevenció i extinció d’incendis (article 19.u.3.G). Així mateix, l’apartat u.5 de l’article 19 permet una taxa de reposició d’efectius del 115 per
cent en relació amb els cossos de policia autonòmica.
Pel que fa a l’apartat sis de l’article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, estableix
que «la taxa de reposició d’un o diversos sectors o col·lectius prioritaris es podrà
acumular en altres sectors o col·lectius prioritaris. A aquest efecte es consideren
prioritaris, per a totes les administracions públiques, els sectors i col·lectius enumerats a l’article 19, apartats u.3 i u.5. Igualment, la taxa de reposició dels sectors no
prioritaris es pot acumular en els sectors prioritaris».
L’article 2.1 del Decret llei 1/2019, de 8 de gener, de necessitats financeres del
sector públic, en matèria de funció pública i tributària en pròrroga pressupostària,
convalidat per la Resolució 272/XII del Parlament de Catalunya (DOGC núm. 7810,
de 14.2.2019), autoritza l’aprovació d’ofertes d’ocupació pública conformades amb
les vacants dotades en el pressupost prorrogat sempre que la provisió de les quals es
consideri inajornable i prioritària per al funcionament correcte dels serveis públics
i de conformitat amb el que s’estableix sobre limitacions derivades de les taxes de
reposició establertes a la normativa bàsica aplicable. L’article 2.3 estableix que el
contingut d’aquest article en cap cas pot comportar un increment dels crèdits de les
despeses de personal prorrogades.
L’article 5 de la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu
1/1997, de 31 d’octubre, atribueix al Govern de la Generalitat la competència per
aprovar l’oferta d’ocupació pública, i l’article 25 del mateix text determina que el
Govern pot autoritzar l’aprovació successiva d’ofertes parcials d’ocupació pública
dins el mateix exercici pressupostari, per tal de garantir el funcionament adequat
dels serveis.
Per tal que el Govern pugui aprovar aquesta oferta parcial d’ocupació pública, es
procedeix a l’acumulació de les taxes de reposició d’efectius corresponents a altres
sectors o col·lectius a les taxes del cos de Mossos d’Esquadra i del cos de Bombers,
com a sectors que s’han de cobrir amb caràcter prioritari d’acord amb la classificació que fa l’article 19, apartat sis, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol. En aquest sentit,
la creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya s’ajusta a les taxes de reposició esmentades, té la
cobertura pressupostària necessària i esdevé una necessitat imperiosa a la qual cal
donar compliment de manera inajornable.
A la vista del marc normatiu bàsic estatal en matèria de pressupostos i del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, i per tal de donar cobertura amb caràcter d’urgència als llocs dels cossos de seguretat i d’emergències de la Generalitat de Catalunya,
el Govern ha de procedir a l’aprovació de la corresponent oferta parcial d’ocupació
pública per al 2019 en relació amb les places necessàries per donar cobertura a les
necessitats urgents esmentades.
Aquest Decret llei ha d’entrar en vigor el mateix dia en què es publiqui, per raó
de la matèria i de la seva especial urgència.
Per tot això, en ús de l’autorització concedida a l’article 64 de l’Estatut d’autonomia, a proposta del conseller d’Interior, del vicepresident del Govern i conseller
d’Economia i Hisenda, i del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, i d’acord amb el Govern
Decreto:
Article 1. Creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 pla
ces del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, per a l’any 2019

S’autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra, de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica, i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat
3.01.03. Decrets llei

25

BOPC 428
3 d’octubre de 2019

de Catalunya, de la categoria de bomber/a de l’escala bàsica, per a l’any 2019, que
comptaran amb l’adequada dotació pressupostària.
Article 2. Oferta parcial d’ocupació pública per a l’any 2019

El Govern ha de procedir a l’aprovació de l’oferta parcial d’ocupació pública per
a l’any 2019 de les places necessàries per donar cobertura a les necessitats urgents
manifestades.
Disposicions finals
Primera. Autorització al departament competent en matèria d’economia
i finances

S’autoritza el departament competent en matèria d’economia i finances a realitzar les modificacions pressupostàries necessàries per al compliment del que s’estableix en aquesta norma.
Segona. Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei
cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui
el facin complir.
Barcelona, 17 de setembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i
Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda; Miquel Buch i
Moya, conseller d’Interior; Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals
i Administració Pública
Antecedents del Decret llei

1. Comunicació al Secretari del Govern d’inici de tramitació del Decret llei.
2. Text del Decret llei, versió catalana.
3. Text del Decret llei, versió castellana.
4. Memòria justificativa.
5. Informe jurídic.
6. Informe de la Direcció General de Funció Pública.
7. Informe pressupostari.
8. Certificat de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal.
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la presència efectiva de les dones en la
indústria audiovisual catalana
250-00895/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 47005; 47033; 47175).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’eliminació de la taxa per a l’obtenció
d’una còpia dels atestats d’accidents de trànsit
250-00896/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 47034; 47176).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

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

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 47035; 47177).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 47036; 47178).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els vessaments il·legals al Segre
250-00899/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 47037; 47179).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dimensió de les empreses
250-00900/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 47038; 47180).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la Comissió Assessora sobre la
Publicitat Institucional
250-00901/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 47097; 47181).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la publicació en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya de les ofertes públiques de treball
publicades al Boletín Oficial del Estado
250-00902/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 47006; 47098; 47182).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 47099; 47183).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat de reforçar l’atenció
educativa als alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu
250-00904/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 47100; 47184).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’establiment d’un control específic de
la retribució dels alts càrrecs de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals
250-00905/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 47101; 47185).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

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

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 47102; 47186).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment de determinats
compromisos amb els treballadors del Consorci per a la
Normalització Lingüística
250-00907/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 47007; 47103; 47187).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 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 Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 47008; 47105; 47188).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada de les subvencions
discrecionals a la Plataforma per la Llengua
250-00909/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 47104; 47189).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.
3.10.25. Propostes de resolució

29

BOPC 428
3 d’octubre de 2019

Proposta de resolució sobre el projecte del Museu del Còmic de
Badalona
250-00911/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 47009; 47106; 47190).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura dels consultoris locals
tancats de Piera
250-00912/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 47107; 47191).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

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

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 47108; 47192).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 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 Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 47010; 47109; 47193).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el diagnòstic de la
limfangioleiomiomatosi
250-00915/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 47011; 47110; 47194).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament de la comprensibilitat
dels informes mèdics
250-00916/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 47012; 47111; 47195).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desdoblament del CAP Sant Pere,
de Reus
250-00917/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 47013; 47112; 47196).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de convocatòria de reunió de l’Observatori de
Dret Privat de Catalunya
250-00918/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 47014; 47113; 47197).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 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 Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 47015; 47114; 47198).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 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 Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 47016; 47115; 47199).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’aplicació de la legislació de
transparència en el món local
250-00921/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 47017; 47116; 47200).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

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

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 47018; 47117; 47201).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 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 Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 47019; 47118; 47202).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 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 Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 47020; 47119; 47203).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pla de futur per al
sector del salvament aquàtic
250-00925/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 47121; 47204).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dels
turistes davant l’acció de grups radicals violents i la delinqüència
organitzada
250-00926/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 47120; 47205).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de reconeixement als funcionaris i voluntaris
que han participat en l’extinció de l’incendi de la Ribera d’Ebre
250-00927/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 47122; 47210).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la impossibilitat del Cos de Mossos
d’Esquadra de garantir la seguretat ciutadana
250-00928/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 47123; 47211).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 47124; 47212).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències pediàtriques al
Prat de Llobregat
250-00930/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 47125; 47213).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.
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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 Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 47021; 47126; 47214).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació de places residencials per a
persones amb discapacitat física i el desplegament de la figura de
l’assistent personal
250-00932/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 47022; 47127; 47215).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la revocació de la consideració
d’Òmnium Cultural com a entitat cultural
250-00933/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 47128; 47216).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 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 Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 47023; 47129; 47217).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’avaluació econòmica i social de
l’impacte de les deduccions autonòmiques de l’impost sobre la renda
de les persones físiques
250-00935/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 47130; 47218).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el foment i la difusió del ballet
250-00936/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 47131; 47219).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

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

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 47132; 47220).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els beneficis fiscals de què gaudeix
Plataforma per la Llengua
250-00938/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 47133; 47221).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 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 Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 47024; 47134; 47222).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre mesures urgents per a garantir la
seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l’espai públic a
Roses
250-00940/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 47135; 47223).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Institut Nova Història
250-00941/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 47136; 47224).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 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 Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 47025; 47137; 47225).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

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

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 47138; 47229).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 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 Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 47026; 47139; 47228).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.
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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 Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 47027; 47140; 47227).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una bossa d’hores
estructurals al Cos de Mossos d’Esquadra
250-00946/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 47028; 47141; 47226).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de condemna dels actes violents produïts l’11
de setembre de 2019
250-00970/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 46199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento,
presenta la Propuesta de resolución de condena a los actos violentos producidos el
11 de septiembre de 2019, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Desde hace varios años, en Cataluña se viven episodios cada vez más violentos
que ponen en peligro los derechos fundamentales y las libertades públicas en el espacio público. Así lo demuestran los diferentes hechos lamentables que sucedieron
el pasado 11 de septiembre, durante la Diada, donde desgraciadamente se demostró
por enésima vez que a todo el que piensa diferente a los postulados separatistas se
le persigue y se le acosa.
Esa misma tarde se produjo un intento de asalto por parte de un grupo de personas que trataron de desbordar el perímetro de protección emplazado frente al edificio del Parlamento de Cataluña y lanzaron objetos contundentes contra los efectivos
del Cuerpo de Mossos d’Esquadra encargados de su custodia, y en un momento determinado, aprovechando la llegada de la oscuridad, lanzaron un ataque violento y
coordinado con la voluntad de irrumpir en el interior del Parlamento. Previamente
habían quemado una bandera de España.
Asimismo, fueron especialmente graves el acoso y las agresiones que sufrieron
las periodistas y los profesionales de comunicación que en el ejercicio de su labor
informativa ante la sede del Parlamento fueron atacados y acosados sin que pudieran realizar su trabajo en total libertad.
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Es por todo ello, y con la finalidad de evitar que se vuelvan a repetir episodios
tan graves y que se pueda garantizar la libertad de todos los ciudadanos catalanes
independientemente de su ideología, que el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña condena las acciones violentas y los ataques vandálicos que el día 11 de septiembre del 2019 realizaron grupos violentos y declara
que ningún objetivo político puede realizarse a través de la violencia.
2. El Parlamento de Cataluña declara que en democracia es inaceptable la tolerancia por acción u omisión del Gobierno con grupos que tratan de imponer sus
ideas políticas, por mucho que tales ideas coincidan con los postulados políticos del
gobierno en ejercicio.
3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los edificios públicos, permitiendo
que aquellos que desempeñan allí sus funciones puedan hacerlo con total libertad
y sin presiones externas. Y en especial: a) en la más alta institución representativa
de la democracia como es el Parlamento de Cataluña y b) en los edificios del poder
judicial, cuyo funcionamiento e independencia deben estar garantizados.
4. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat, y en particular,
al Departamento de Interior a identificar a los autores del intento de asalto al Parlamento de Cataluña, y también de la quema de la bandera española que se produjo en
el mismo acto, y a ponerlos a disposición judicial.
Palacio del Parlamento, 12 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs

Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a garantir la
seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l’espai públic de
Sitges
250-00971/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 46213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten
la Proposta de Resolució sobre les mesures urgents per garantir la seguretat ciutadana i eradicar la venda il·legal a l’espai públic de Sitges, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Exposició de motius

La venda ambulant il·legal (top manta) que s’està patint des de fa uns anys al municipi de Sitges, està afectant greument a comerciants, veïns, hostalers i turistes. Enguany, s’ha vist un increment de l’ocupació il·legal de l’espai públic i la venda il·legal
dels productes falsificats, la qual cosa suposa una clara competència deslleial amb
una repercussió econòmica per als comerços de la vila de Sitges.
Val a dir que és prou conegut per tothom que aquesta problemàtica té unes causes molt diverses i s’ha estès a molts municipis turístics i ciutats de la costa mediterrània. Que també afecta a nombrosos sectors, tant econòmics com veïnals, i a la
pròpia imatge de Sitges, que s’ha vist greument afectada.
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Els propis veïns o visitants no poden passejar tranquil·lament pels carrers o pel
passeig marítim o, fins i tot, gaudir de les platges perquè en moltes ocasions es creen
embussos per la manca d’espais ocupats pel gènere dels venedors ambulants o per
compradors.
Atès que les ordenances municipals de civisme estan per fer-se complir i que els
Cossos de Seguretat estan desbordats davant d’aquesta problemàtica, és necessari
incrementar la presència policial i el control per garantir la seguretat pública, evitar
l’ocupació il·legal de l’espai públic i la competència deslleial.
Així mateix, a proposta del Grup Municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Sitges, es va crear a l’any 2015 una «Comissió Informativa de caràcter especial sobre
la venda ambulant» on es van tractar els diferents aspectes d’aquesta problemàtica i
on es va concloure la Comissió amb un informe que va resultar il·lustratiu però gens
pragmàtic.
A hores d’ara, la realitat és insostenible i, fins i tot, hem pogut veure situacions
puntuals molt desagradables entre veïns i «manteros». La presència policial de Mossos d’Esquadra en l’actualitat és insuficient per tal d’eradicar aquesta pràctica de
venda il·legal de manera immediata.
Per tot això, és indispensable que les Administracions Públiques competents
adoptin les mesures oportunes i urgents per tal de revertir aquesta situació, especialment, la Generalitat de Catalunya, que té encomanat per mandat estatutari el
manteniment de la seguretat pública.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Destinar els efectius policials necessaris del Cos de Mossos d’Esquadra per
combatre la delinqüència organitzada, la venda il·legal a l’espai públic i els problemes de seguretat ciutadana que pateix el municipi de Sitges i el nucli de Garraf i Les
Botigues, i que especialment s’agreuja en època estival.
2. Actuar proactivament contra aquestes pràctiques il·legals, tant d’ocupació de
l’espai públic com de venda de productes falsificats, que són també perjudicials per
la seguretat pública, la convivència, l’activitat econòmica local i els llocs de treball.
3. Elaborar un pla sociolaboral específic en el termini de 3 mesos per a les persones vulnerables que són explotades per organitzacions criminals que es lucren amb
aquestes pràctiques.
4. Incrementar la col·laboració i la cooperació amb l’Ajuntament de Sitges i la
seva Policia Local, als efectes de detectar, prevenir, investigar i perseguir aquestes
pràctiques il·legals i els problemes de seguretat del municipi de Sitges.
Palau del Parlament, 16 de setembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois,
Jean Castel Sucarrat, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’oficialitat del català a la Unió Europea
250-00972/12
PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC
Reg. 46233 / 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,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro3.10.25. Propostes de resolució
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posta de resolució per a l’oficialitat del Català a la Unió Europea, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent:
Exposició de motius

El Tractat de la Unió Europea i el Tractat de Funcionament de la Unió Europea
són redactats, en exemplars únics, en les llengües acordades per cada estat membre
de la Unió.
Per la seva banda, el Reglament del Consell de la Unió Europea 1/58, de 15
d’abril, que estableix el règim lingüístic de les institucions de la Unió diu, a l’article vuitè, que «Pel que respecta als estats membres on existeixin vàries llengües
oficials, l’ús d’una llengua es regirà, a petició de l’Estat interessat, per les normes
generals de la legislació d’aquell Estat».
Atès que perquè una llengua sigui declarada oficial per la Unió Europea cal que
el govern d’un estat membre ho sol·liciti de forma expressa.
Atès que cal que aquesta sol·licitud sigui aprovada, per unanimitat, pel Consell
de la Unió.
Atès que els principis de reconeixement del multilingüisme que inspiren la política de la Unió Europea han estat reiterats en les successives ampliacions, molt en
especial a les de 2004 i 2007, i que han estat subratllats per la Conferència ministerial sobre el multilingüisme de 15 de febrer de 2008.
Atesa la dimensió demogràfica, a l’entorn de deu milions de parlants i catorze
milions d’habitants en el conjunt de territoris, la identificació per part de la població,
la realitat de l’ús social de la llengua, la forta tradició i vitalitat literària i cultural i
els recursos lingüístics de què disposa, així com la voluntat d’aspirar a la plena expressió en l’esfera pública en aquesta llengua.
Atès que els acords administratius conclosos des del 2005 entre el Govern d’Espanya i algunes institucions i òrgans de la Unió han permès un primer avanç per a
l’ús del català, i que l’abast i el desplegament d’aquest acords han demostrat un recorregut manifestament insuficient que no permet, en cap cas, disposar de la plena
condició de llengua oficial i de treball de la Unió Europea.
Atès que l’absència del català com a llengua oficial de les institucions europees
comporta un seriós obstacle per gaudir dels beneficis que reben aquestes llengües en
tots els àmbits i no solament l’institucional europeu
Atès que l’article 6.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat i l’Estat han d’emprendre les accions necessàries per al reconeixement de
l’oficialitat del català a la Unió Europea.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà presenten la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a demanar al Govern de l’Estat espanyol:
a) Que en ocasió d’una propera Conferència Intergovernamental de revisió dels
Tractats constitutius de la UE es modifiqui l’article 55.1 del Tractat de la Unió Europea per incorporar el català en la relació de llengües en que és redactat.
b) Que sol·liciti al Consell de la Unió Europea el reconeixement de l’oficialitat
del català a la Unió Europea i la conseqüent incorporació al règim lingüístic de les
institucions de la Unió.
Palau del Parlament, 19 de setembre de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus
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Proposta de resolució sobre la inclusió de la sardana a la llista
representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat
250-00973/12
PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC
Reg. 46234 / 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,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre la Sardana, per tal que sigui substanciada davant
la Comissió de Cultura.
Exposició de motius

Segons la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial,
s’entén per «patrimoni cultural immaterial» els usos, les representacions, les expressions, els coneixements i les tècniques –juntament amb els instruments, els objectes, els artefactes i els espais culturals que els són inherents– que les comunitats, els
grups i en alguns casos els individus reconeguin com a part integrant del seu patrimoni cultural. Aquest patrimoni cultural immaterial, que es transmet d’una generació a l’altra, és recreat constantment per les comunitats i els grups en funció del seu
entorn, la seva interacció amb la naturalesa i la seva història, la qual cosa els infon
un sentiment d’identitat i continuïtat i contribueix, per tant, a promoure el respecte de
la diversitat cultural i la creativitat humana. Als efectes d’aquesta Convenció, només
es té en compte el patrimoni cultural immaterial que sigui compatible amb els instruments internacionals de drets humans existents i amb els imperatius de respecte
mutu entre les comunitats, els grups i els individus i de desenvolupament sostenible.
La sardana encaixaria perfectament dins d’aquesta definició i satisfà els diversos aspectes que conté. En primer lloc, la sardana, com a música i dansa que és, es
pot considerar un ús i una expressió, i al mateix temps és també un coneixement i
una tècnica, i forma part dels àmbits en què es manifesta en particular el patrimoni
cultural immaterial d’acord amb la pròpia Convenció, concretament els àmbits de
les «arts de l’espectacle» i dels «usos socials, rituals i actes festius».
La sardana, que ja forma part del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i
està declarada element festiu patrimonial d’interès nacional, és reconeguda com a
part del seu patrimoni cultural per la pròpia comunitat sardanista, que és qui a través de la Confederació Sardanista de Catalunya està impulsant incloure la Sardana
en la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat i treballant per la protecció, la promoció, la valoració, la transmissió –sobretot a través
de l’ensenyament oficial i no oficial– i la revitalització del fet sardanístic.
La candidatura en la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de
la Humanitat és especialment oportuna perquè s’insereix dins d’un procés de més
abast, dins d’una dinàmica més àmplia d’evolució del moviment sardanista. Després
d’aconseguir sobreviure a la repressió franquista sobre la cultura catalana, la sardana
es va trobar en un context totalment nou i va haver d’afrontar crítiques per ser conservadora o antiga. No sense dificultats va adaptar-se als nous temps i va mantenir la
seva capacitat simbòlica de la cultura catalana. Tanmateix, el declivi general de les
manifestacions de la cultura popular i tradicional, molt lligat al fenomen de la globalització, la van situar en una dinàmica de relatiu estancament a la qual va saber reaccionar adequadament. Així, el 2014 el moviment sardanista, després d’un període
de reflexió, es va reorganitzar al voltant de la Confederació Sardanista de Catalunya,
que des de llavors està duent una tasca de consolidació, dinamització, difusió i revitalització. És en aquest context on s’emmarca la iniciativa per aconseguir la inscripció
a la Llista Representativa, un nou estímul per continuar en aquesta línia ascendent.
Fascicle segon
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Des del punt de vista de la cultura catalana, aquesta candidatura també representa una gran oportunitat. Per una banda la globalització, tan enriquidora en alguns
aspectes, ens exposa constantment a altres manifestacions culturals que podrien
minvar el patrimoni cultural immaterial català. La inscripció de la sardana en la
Llista Representativa, significa un reconeixement internacional de la cultura catalana i un reforçament de les garanties per a la seva supervivència. Per altra banda, la
sardana, com a símbol compartit i com a dansa nacional de Catalunya, té al darrere
un moviment associatiu extraordinàriament potent.
Des del punt de vista social, la sardana, com a dansa col·lectiva, integradora de
sexes, edats, orígens culturals, condicions socials, etc., és una gran oportunitat, que
la candidatura pot contribuir decisivament a fer realitat. Enfront de l’individualisme
creixent fomentat per una competitivitat omnipresent, la sardana reforça els vincles
socials i humans, i la candidatura potencia aquest efecte i el deixa sentir ja entre la
comunitat sardanista. La sardana té una immensa repercussió social, tant pel que fa
al nombre de persones que la practiquen i d’entitats que la promouen, com pel que
fa al nombre d’activitats que genera i a la seva presència pública.
Probablement no hi ha cap altra manifestació a Catalunya que tingui un volum
d’activitat tant gran, tant si ho mirem amb perspectiva històrica com des del present.
La sardana destaca d’altres músiques, balls i manifestacions festives, sobretot per la
seva magnitud (més 30.000 sardanes catalogades; coneixem 2.538 compositors de
sardanes, 747 lletristes, 721 intèrprets i 238 autors de llibres i s’han escrit almenys
438 llibres relacionats amb la sardana; al llarg de la història hi ha hagut 771 cobles,
de les quals 123 estan en actiu; cada any s’organitzen més de 3.000 activitats sardanistes en forma de ballades, concursos, aplecs, concerts, etc.; prop de 250.000 persones participen cada any en activitats sardanistes; a Catalunya hi ha més de 300
entitats sardanistes; a tall d’exemple, el 15 de setembre de 1996, 225.000 persones
van ballar alhora La Santa Espina a Santa Coloma de Gramenet i el 4 de juliol de
1998, 14.131 persones es van unir en la sardana més gran que s’ha vist mai, que està
inscrita en el Llibre Guinness dels Rècords, una sardana va envoltar completament
l’estany de Banyoles); s’han editat més de 2.500 títols d’enregistraments de sardanes
i música per a cobla: 600 discos de pedra, 400 discos EP, 600 discos LP, 300 cintes
de cassette (la majoria són còpies de vinils), 900 discos compactes).
Federico Mayor Zaragoza ja afirmava, quan era director general de la UNESCO (entre 1987 i 1999), que «la sardana és una de les manifestacions vives de cultura popular més notables de l’occident europeu».
La comunitat sardanista és especialment forta i activa a Catalunya i també és
present, especialment, al Rosselló, on la sardana està documentada igualment des
de ben antic. També a Andorra hi ha un moviment sardanista, agrupat al voltant de
dues entitats. Totes aquestes associacions sardanistes es troben dins del paraigües
de la Confederació Sardanista de Catalunya i per això la voluntat d’aquesta entitat
és que la inscripció a la Llista Representativa reflecteixi aquesta realitat territorial.
Per a l’Estat espanyol, i així ho va mostrar el suport del Congrés de Diputats, que
és qui formalment ha de presentar la candidatura és una oportunitat per reconèixer
la riquesa cultural i musical de l’Estat, per reconèixer la riquesa de la formació de
cobla, els intèrprets i els seus autors així com la riquesa coreogràfica i de dansa.
Concretament la moció, que es va aprovar en la Comissió de Cultura, per unanimitat, el 28 d’abril de 2015, diu:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, previa aprobación por
el Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de Trabajo de Patrimonio Mundial
e Inmaterial, apoye y defienda en las instancias internacionales oportunas, la inscripción de la candidatura de la cultura de la sardana en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, sin que implique
coste adicional alguno presupuestario.»
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà presenten la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Insta el Govern de la Generalitat a seguir fent els treballs i els tràmits necessaris davant del Govern de l’Estat per a incloure decididament la Sardana en la llista
representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
2. Dóna suport a la candidatura de la Sardana a la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
Palau del Parlament, 19 de setembre de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’agents dels
Mossos d’Esquadra a la Jonquera amb unitats canines antidroga
250-00974/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 46359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament
del Parlament, presenten la Proposta de resolució per incrementar el nombre de Mossos d’Esquadra al municipi de la Jonquera i dotar-los d’unitats canines antidrogues,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Exposició de motius

La Jonquera, des de ja fa anys és una de les fronteres i per tant un dels municipis
per on entra més droga a Catalunya. Els Cossos de Seguretat de l’Estat, juntament
amb els Mossos d’Esquadra, han manifestat que durant aquests últims mesos hi ha
hagut un increment de bandes organitzades que realitzen activitats delictives relacionades amb el tràfic de drogues al municipi.
Aquests fets no son aïllats i estan estretament relacionats amb la crisi d’inseguretat ciutadana que pateix Catalunya i especialment que es dóna a les grans ciutats.
Els Mossos d’Esquadra, per poder dur a terme correctament les seves tasques,
necessiten més efectius a les seves unitats i especialment que els facilitin unitats canines antidrogues per fer front a aquest increment de bandes organitzades que trafiquen amb droga dintre del propi municipi de la Jonquera.
Són fets contrastats, que la falta d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra, obliga a la intervenció d’agents del Cos Nacional de Policia i de la Policia Local per fer
front a aquest augment de delinqüència i de bandes organitzades.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
Incrementar el nombre d’agents de Mossos d’Esquadra al municipi de la Jonquera i dotar-los d’unitats canines antidrogues per poder exercir correctament les seves
tasques i així acabar amb les activitats delictives que duen a terme les bandes organitzades que trafiquen amb drogues.
Palau del Parlament, 9 de setembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures urgents per a
erradicar la venda a la manta i la venda ambulant il·legal
250-00975/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 46526 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martí Pachamé Barrera, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168
del Reglamento del Parlamento, presentan la Proposta de resolució sobre l’impuls de
mesures urgents per eradicar el top manta y la venda ambulant il·legal en les nostres
ciutats i pobles, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto:
Exposició de motius

En els últims anys, el top manta i la venda ambulant il·legal s’ha multiplicat en les
principals zones turístiques de les nostres ciutats i pobles, en detriment del comerç
local i de proximitat i provocant nombrosos altercats amb els ciutadans i en especial
incidència a Barcelona. La patronat Pimec va xifrar en la vora de 4000 persones les
que, a Catalunya, es dediquen a l’activitat de venda ambulant il·legal o «top manta».
Aquesta és una activitat il·legal que té diversos efectes negatius sobre l’activitat
econòmica en general.
A part dels elements socials que han de ser tractats degudament en el seu propi
àmbit, el cert és que la deixadesa de les administracions local i autonòmica respecte
a aquesta distorsió del mercat té efectes pertorbadors en el dia a dia de moltes famílies i, no menys important, a la recaptació impositiva.
L’existència d’aquest mercat paral·lel afecta a la legalitat, violant la propietat intel·lectual e industrial, al posar a la venda imitacions de marques registrades.
Afecta a la lliure competència, els venedors del «top manta» no han de suportar
els costos d’estructura ni les obligacions pròpies dels comerços que operen dins la
legalitat, això està provocant un evident deteriorament de l’activitat econòmica dels
municipis i que molts comerços es plantegin el tancament dels seus negocis.
Permeten el creixement de l’activitat delictiva al ser distribuïdors de les màfies
que són les que els proporcionen els productes il·legals que posen a la venda i que se
n’aprofiten d’aquestes persones en situació de precarietat.
Es converteixen en un problema d’ordre públic, la pressió policial a certs municipis, lluny d’eradicar el problema, el que fa és exportar-lo a altres indrets de Catalunya i la resta d’Espanya, generant cada vegada més, greus problemes de seguretat
ciutadana.
Per tot això, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Realitzar abans de sis mesos un estudi sobre l’abast d’aquest problema, nombre
de persones que s’hi dediquen, impacte econòmic sobre les vendes del comerç legal,
impacte sobre la imatge de les nostres ciutats afectació al turisme, i afectació a la
recaptació dels corresponents impostos cedits a la Generalitat.
2. Impulsar una campanya de comunicació dirigida als compradors de productes
del «top manta» on s’expliquin clarament els efectes negatius de les seves compres.
3. Impulsar mesures urgents que tinguin com a objectiu eradicar aquesta activitat delictiva que posa en perill la seguretat ciutadana i té un impacte negatiu per a
les empreses.
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4. Endegar una acció institucional per tal de coordinar totes aquestes accions
amb les administracions locals.
Palacio del Parlamento, 5 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martí Pachamé Barrera, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre el foment del teletreball
250-00976/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 46527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per fomentar l’opció
del teletreball, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa amb el
text següent:
Exposició de motius

L’Enquesta de Mobilitat en Dia Laborable (EMEF) analitza la mobilitat dins el
Sistema Tarifari Integrat (STI) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La població
analitzada és de 4.815.772 habitants que varen fer el 2018 diàriament una mitjana de
18.957.915 desplaçaments.
Del total de desplaçaments, un 67% varen ser deguts a motius personals i un 33%
a mobilitat ocupacional (tenint en compte les respectives tornades a casa).
En relació als modes de mobilitat, un 35,5% dels desplaçaments varen ser amb
vehicle privat, un 19,7% en transport públic i un 44,8% en mobilitat activa (caminant, bicicleta, etc.).
En el cas de la mobilitat ocupacional estaríem parlant de que es produeixen
3.715.532 desplaçaments diaris, sense tenir en compte la tornada a casa de cadascun d’ells.
Així doncs podem parlar de que existeix un important nombre de desplaçaments
dins l’Àrea Metropolitana i que també es podria fer extensible a la resta de la comunitat autònoma, deguts a motius ocupacionals.
Diversos estudis, i el sentit comú, ens diuen que fomentar mesures per a evitar
o reduir significativament el nombre de desplaçaments en general, i els de caràcter
ocupacional en particular, té innumerables avantatges.
Una d’aquestes mesures és la promoció del teletreball, no com a substitució absoluta però sí de reducció del temps de treball a l’empresa, aspectes com la socialització i les referències d’estructura organitzativa són importants per empresa i treballadors.
El teletreball té evidents avantatges: els treballadors veuen reduir els costos (en
temps i diners) d’anar a la feina, redueixen la seva exposició a accidents «in itinere»,
permet fórmules de conciliació laboral i personal i s’incrementa la productivitat al
fomentar l’assoliment de fites per objectius en comptes d’haver d’estar vuit hores a
la feina, entre d’altres.
Les empreses també obtenen beneficis d’aquesta modalitat de treball: reducció
de costos al reduir els metros quadrats necessaris d’oficines, millora de la productivitat al tenir treballadors que poden organitzar-se millor i obtenir una satisfacció
superior per la seva feina i una reducció de l’estrès laboral, redundant amb millores
de la rendibilitat de l’empresa. La introducció de la tecnologia 5G sens dubte afavo-
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rirà la interconnectivitat entre empresa i treballadors, fent encara més fàcil el desenvolupament del teletreball.
Socialment també té avantatges des del punt de vista mediambiental, qualsevol
reducció en el nombre de desplaçaments té un efecte directe sobre la millora de la
qualitat de l’aire; els desplaçaments són responsables del 60% del NO² i del 21% de
les partícules en suspensió. També la reducció del trànsit i dels accidents millora la
gestió de les ciutats i dels recursos sanitaris, i contribueix en general a la millora de
la qualitat de vida dels ciutadans. Una millor qualitat de l’aire és directament responsable d’una millora de l’esperança de vida de la població en general i també, i
no menys important, permet mesures d’inclusió laboral a col·lectius amb problemes
de mobilitat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Promoure el teletreball mitjançant una campanya de sensibilització a empreses i directius.
2. Crear un pla pilot, amb la col·laboració d’organitzacions patronals i sindicals,
per a una progressiva introducció d’aquest model de treball a les empreses.
Palau del Parlament, 23 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Martí Pachamé Barrera, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre el millorament de l’autovia A-2 al pas per
les províncies de Lleida i Barcelona
250-00977/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 46547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la mejora
de la Autovía del Nordeste (A-2), para que sea sustanciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

En estos nueve meses que llevamos de 2019, la siniestralidad en la Autovía del
Nordeste (A-2) se ha doblado con respecto a la media de los últimos diez años ha
llegado a acontecer de promedio un accidente al día.
Entre los principales motivos de estas alarmantes cifras, están el sustancial incremento del trafico –en especial de vehículos pesados– y el mal estado de conservación de los firmes.
La Autovía A-2 forma parte de la Red de Carreteras del Estado y por ende cualquier asunto a tratar le compete hacerlo al Ministerio de Fomento. Actualmente ya
se están reparando tramos de dicha autovía en la provincia de Barcelona, pero desde la Panadella hasta la variante de Lleida quedan muchos kilómetros con los firmes deteriorados. Un tramo especialmente deteriorado es el que se encuentra entre
Mollerussa y Lleida, ya que soporta un tránsito diario de aproximadamente 30.000
vehículos, de los cuales 10.000 vehículos son camiones. Consecuentemente, se ha
convertido en un tramo de vía especialmente saturada e insuficientemente mantenida, que la hace peligrosa para la seguridad vial.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
3.10.25. Propostes de resolució
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Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Solicitar al Ministerio de Fomento, para que a la mayor brevedad posible repare los firmes de la Autovía del Nordeste (A-2) en el paso entre las provincias de
Lleida y Barcelona.
2. Solicitar al Ministerio de Fomento para que se estudie la viabilidad de ampliar
en un tercer carril el tramo de la Autovía del Nordeste (A-2) entre Lleida y Cervera.
Palacio del Parlamento, 12 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la dotació del material tecnològic
necessari al Cos de Mossos d’Esquadra perquè puguin dur a terme
les seves funcions adequadament
250-00978/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 46552 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per dotar als Mossos
d’Esquadra del material electrònic necessari per dur a terme las seva feina amb la
màxima precisió per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb
el text següent:
Exposició de motius

La inseguretat que està patint la ciutat de Barcelona des de ja fa mesos és un
tema que dia rere dia pateixen tots els ciutadans que viuen, treballen o vénen a visitar la ciutat. En aquest assumpte, s’ha d’afegir la mancança de medis tecnològics
de què disposen als Mossos d’Esquadra per poder perseguir i lluitar contra la delinqüència que ha envaït la ciutat.
Els Mossos d’Esquadra es troben que no tenen les eines necessàries per dur a
terme les seves tasques correctament. Tanmateix, es dona el cas, que per practicar
les diligències necessàries d’investigació no tenen el material tecnològic per poder-ho fer.
Un exemple d’aquesta situació el trobem quan es produeixen els robatoris als
hotels que s’han donat al llarg de tot l’estiu. Per practicar algunes de les diligències
d’investigació, necessiten dispositius per recollir les imatges que capten les càmeres
de videovigilància dels hotels, com per exemple memòries USB i discos durs que
no els tenen.
Aquesta manca de material que pateix aquest Cos a l’hora de desenvolupar correctament la seva feina, els obliga a comprar-lo ells individualment i que corri a
càrrec d’ells mateixos.
És indispensable que la nostra policia tingui el material necessari per poder desenvolupar correctament la seva tasca i més en la situació actual de constants robatoris que succeeixen a la ciutat de Barcelona dia rere dia.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
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Dotar amb el material tecnològic necessari als Mossos d’Esquadra per poder
desenvolupar les seves funcions amb la major precisió i rigor possibles.
Palau del Parlament, 6 de setembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’elaboració i l’aplicació d’un protocol
de neteja i desinfecció de la roba dels agents en cas que s’activi el
protocol per presència d’artròpodes o altres malalties infeccioses
amb un alt grau de contagi
250-00979/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 46814 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez
Martín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’elaboració i aplicació d’un Protocol de Neteja i Desinfecció de la roba
dels agents en cas de que s’activi el Protocol per presència d’artròpodes o altres malalties infeccioses amb un alt grau de contagi, per tal que sigui substanciada davant
la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Exposició de motius

Fa unes setmanes, el Sindicat de Policies de Catalunya-SPC, va posar de manifest una preocupant situació arran d’unes avaluacions de riscos laborals que havien
realitzat els tècnics en prevenció del Departament d’Interior.
Aquestes avaluacions indicaven diverses deficiències que ja manifestaven els
propis Mossos d’Esquadra en relació a la manca d’inversió econòmica en el manteniment i reparació de les instal·lacions i la falta d’un protocol de neteja i desinfecció
de la roba dels agents actuants quan s’activa el Protocol per presència d’artròpodes
(sarna, paparres, puces, etcètera) o altres malalties infeccioses amb un alt grau de
contagi.
L’esmentat Protocol d’Artròpodes s’activa quan, en una intervenció policial, es
tenen sospites que la persona detinguda pot tenir una malaltia infecciosa d’alt contagi relacionada amb sarna, paparres o puces; es crida als serveis mèdics perquè facin
un diagnòstic i, en cas afirmatiu, es procedeix a immobilitzar el vehicle policial on
s’ha traslladat al detingut infectat, tancar la cel·la on hagi estat el detingut per desinfectar-la i fins i tot acabar destruint tota la roba que els hi ha deixat.
Davant d’aquesta situació que atempta contra el benestar i la salut dels nostres
agents, és sorprenent que la Generalitat de Catalunya no hagi posat en marxa els
mecanismes adequats que garanteixin les condicions laborals dels seus treballadors
i aquests s’hagin de rentar i desinfectar la roba que hagin portat durant l’activació
d’aquest protocol.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
Elaborar i aplicar un Protocol de Neteja i Desinfecció de la roba dels agents afectats que inclogui tant l’uniforme reglamentari, la roba de paisà com les bates dels
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agents de la Unitat Científica, per als casos on s’activi el protocol per presència d’artròpodes o altres malalties infeccioses amb un alt grau de contagi.
Palau del Parlament, 26 de setembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín,
diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre el desenvolupament de l’economia verda
i la potenciació de l’R+D+i de les empreses
250-00980/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 46816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per al desenvolupament
de l’economia verda i per potenciar l’R + D + i de les empreses, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

Un dels elements més importants per avançar en la lluita en contra del canvi climàtic és l’impuls de la recerca i la investigació en noves tècniques i procediments
que busquin solucions per a la reducció de l’impacte sobre el medi ambient dels processos industrials i comercials.
En aquest sentit l’Institut Català de Finances (ICF) durant el 2018 ha finançat
diversos projectes d’economia verda i circular per un import de 18,3 M€. Aquests
préstecs s’inclouen dins la línia de finançament denominada ICF EcoVerda per Inversions «sostenibles i socialment responsables».
Aquesta quantitat, encara que respectable, representa un 0,008% del PIB català,
per la qual cosa creiem que es pot fer un esforç més significatiu sobretot si tenim
en compte que, l’economia verda és un dels eixos principals del Pla de Govern de
la Generalitat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Impulsar la creació, abans de sis mesos, d’un Fons per l’Economia Sostenible dotat amb aportacions anuals a càrrec del pressupost de la Generalitat per un
percentatge no inferior al 0,1% del PIB català, per participar i/o finançar projectes
d’investigació estratègics preferentment en les àrees de coneixement prioritàries per
al desenvolupament de l’economia verda i per potenciar l’R + D + i de les empreses
catalanes en les àrees de coneixements prioritàries.
2. Emprar la política fiscal com a factor impulsor de l’economia verda mitjançant
l’establiment d’instruments fiscals i subvencions per tal d’incentivar: (i) la inversió
en tecnologies d’estalvi i eficiència energètica; (ii) les energies renovables per part
de les empreses catalanes; (iii) l’adquisició de vehicles més eficients energèticament
i, (iv) la incorporació de solucions o tecnologies sostenibles en l’edificació.
Palau del Parlament, 25 de setembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Martí Pachamé Barrera, diputat, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’economia circular
250-00981/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 46817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’economia circular, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement,
amb el text següent:
Exposició de motius

L’abril de 2012 es va aprovar l’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) per a la
millora de la competitivitat de l’economia catalana i de l’ocupació a llarg termini i
per a reorientar el model productiu cap al creixement intel·ligent, sostenible i integrador que promou la UE. Un dels vuit eixos estratègics d’orientació de les polítiques era
el d’impulsar la transició a una economia més eficient en l’ús dels recursos (eix 6).
El 26 de maig de 2015 es va publicar l’Acord de Govern/73/2015 en què es recollia l’oportunitat de «promoure l’economia verda», així com la necessitat d’elaborar
un «Pacte nacional sobre polítiques de sostenibilitat: impuls i desenvolupament de
l’economia verda com a àmbit estratègic».
Segons el que recull el mateix document annexat a l’Acord de Govern, «l’economia verda es defineix com aquella que millora el benestar humà i l’equitat social,
mentre que redueix significativament els riscos ambientals. En una economia verda,
el creixement dels ingressos i l’ocupació són impulsats per les inversions públiques
i privades que redueixen les emissions de carboni i la contaminació, milloren l’eficiència energètica i de recursos, i eviten la pèrdua de la biodiversitat i els serveis ecosistèmics. Segons el mateix Green Economy Report del PNUMA, l’economia verda
permetrà revitalitzar i diversificar les economies i crear llocs de treball de qualitat».
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a redactar i presentar abans de sis mesos un informe que reculli els principals indicadors de l’economia circular a Catalunya per saber quin és l’estat de la implementació dels mencionats Acords de Govern i l’estat de la situació de la implementació de l’Estratègia
Catalunya 2020.
Aquest informe haurà d’incloure (entre d’altres) els indicadors clau dins el marc
de seguiment de la Comissió Europea:
– Nivell d’autosuficiència de matèries primeres.
– Compra pública verda
– Generació de residus (per càpita, per unitat de PIB, per unitat de Consum Domèstic Material, Residus alimentaris, taxes de reciclatge en les seves diferents subclasses).
– Inversions privades, ocupació i valor agregat brut del sector de reciclatge i del
de reparació i reutilització.
– Nombre de patents relacionades amb el reciclatge i les matèries primeres secundàries.
– L’índex de productivitat material (ràtio PIB/Consum Domèstic Material).
– L’indicador de fluxos de materials per càpita.
– Tractament de residus totals per càpita.
Palau del Parlament, 25 de setembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Martí Pachamé Barrera, diputat, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el residu zero
250-00982/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 46818 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre Residu Zero,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb
el text següent:
Exposició de motius

Residu Zero és dissenyar i gestionar productes i processos per reduir el volum
i la toxicitat dels residus, conservar i recuperar tots els recursos i no cremar-los o
enterrar-los.
Residu zero implica un canvi de paradigma i de cultura, del lineal al circular,
de desterrar la incultura d’un sol ús a reduir l’ús de materials. Perquè res del que es
posi al mercat hauria de ser tòxic, i sí que hauria de ser reparable, reutilitzable i reciclable.
Residu Zero es basa en la reducció de la producció en primer lloc, en la preparació per a la reutilització en segon lloc, i després el reciclatge. La millor manera per
a realitzar aquests processos consisteix a separar i recollir els residus en diferents
tipologies. Per començar és fonamental fer una bona gestió dels residus orgànics per
al seu compostatge.
El Parlament Europeu explica els beneficis d’adoptar polítiques circulars i de
residus zero: «Avançar cap a una economia més circular podria generar beneficis
com reduir la pressió sobre el medi ambient, millorar la seguretat de subministrament de matèries primeres, més competitivitat, innovació, creixement i ocupació
(creació de fins a 580.000 llocs de treball a la UE).
També pot proporcionar als consumidors productes més duradors i innovadors
que ofereixin estalvis monetaris i una major qualitat de vida, per exemple, si els telèfons mòbils fossin més fàcils de desmuntar el cost de tornar-lo a fabricar podria
reduir a la meitat».
Per tots aquests beneficis induïts de l’adopció d’aquestes polítiques, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar en el termini màxim de
sis mesos un Projecte de Llei de zero residus i de foment de l’economia circular.
Palau del Parlament, 25 de setembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Martí Pachamé Barrera, diputat, GP Cs
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Proposta de resolució sobre els incendis de la Ribera d’Ebre i el
Segrià
250-00983/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 46823 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat Carles Castillo
Rosique, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els incendis de la
Ribera d’Ebre i el Segrià, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text següent:
Exposició de motius

El passat mes de juny es va produir un gran incendi que va calcinar unes 5.000
hectàrees a les comarques de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues.
Aquest incendi va provocar nombrosos danys materials als municipis afectats,
tant en infraestructures públiques, com en propietats privades o explotacions agràries i ramaderes. L’empobriment i l’abandonament de moltes zones rurals de Catalunya, per la falta d’oportunitats i polítiques de desenvolupament, deteriora la correcta
gestió del territori i la lluita contra els incendis o els desastres naturals.
Passats alguns mesos, des de les zones afectades es lamenta la manca de suport
del Govern de la Generalitat en la gestió i les ajudes pels incendis. Motiu pel qual,
caldria escoltar les demandes i les dificultats dels afectats i prendre mesures concretes per compensar els danys dels incendis.
A més, la crisi econòmica, la retallada del 40% del pressupost del Departament
d’Agricultura, entre d’altres, ha provocat una profunda crisi de molts productors
d’aliments, amb un continuat abandonament d’explotacions i de terres arreu del país.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Donar suport a les mobilitzacions i les demandes de les entitats i persones
afectades per l’incendi i reclamar que els tingui en compte.
2. Crear un fons extraordinari d’ajudes i subvencions als agricultors i ramaders
afectats pels incendis de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues.
3. Prioritzar la posada en funcionament de les zones de reg, a través de les xarxes secundàries, que estan aturades a les comarques afectades per l’incendi, amb la
partida econòmica corresponent al pressupost del 2020.
4. Agilitzar la informació i la tramitació dels ajuts per poder arranjar les infraestructures agràries danyades i la posada en funcionament de les explotacions el més
aviat possible.
5. Convocar a les diferents administracions públiques i Alcaldes dels municipis
afectats per concretar les mesures i recollir les seves demandes.
6. Prioritzar les polítiques de gestió del territori, especialment del món rural, amb
l’objectiu d’evitar l’abandonament, l’empobriment i la despoblació que està patint.
7. Augmentar els recursos econòmics i complir amb les resolucions parlamentàries aprovades per millorar la cohesió territorial i el desenvolupament econòmic de
les comarques rurals.
Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, Carles Castillo Rosique, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el trasllat de la sala de coordinació
regional de Ponent-Pirineus dels Mossos d’Esquadra
250-00984/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 46824 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig
i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la
Proposta de resolució sobre el trasllat de la sala de coordinació regional de Mossos
d’Esquadra de Ponent - Pirineus, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Exposició de motius

A finals d’agost els mitjans de comunicació informaven de la decisió de la Generalitat de tancar la sala de coordinació regional dels Mossos d’Esquadra de Ponent Pirineus, situada a la comissaria de Lleida, i traslladar-la a Reus. D’aquesta manera,
la gestió de les patrulles policials que atenen les emergències de tota la província es
farà des la ciutat de Reus, a l’edifici del servei 112. Aquest trasllat està previst per
inicis de l’any vinent, amb el que el mig centenar d’efectius que treballen en aquesta
sala de comandament i que s’encarreguen de gestionar les trucades d’emergència, es
destinaran a reforçar altres àrees, com patrulles o la presó de Ponent. El mateix sindicat USPAC ha valorat aquesta decisió del Departament d’Interior com perjudicial
per la pèrdua de proximitat.
La decisió del Govern de traslladar la sala de coordinació regional dels Mossos d’Esquadra de Ponent - Pirineus és un greuge més pel territori, que està especialment castigat per la política de retallades i recentralització de serveis que s’està
duent a terme per part de la Generalitat de Catalunya. Amb aquesta decisió, el Govern demostra que prefereix la pèrdua de qualitat en els serveis, a la gestió centrada en l’experiència dels qui porten anys gestionant i dirigint els efectius policials al
carrer. El desmantellament d’aquest servei suposa el deteriorament de la tasca policial i de la seguretat a les comarques de Ponent i el Pirineu, en uns moments en que
inclús sindicats agraris demanen més vigilància per l’augment de robatoris al camp
i zones rurals.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Revertir el trasllat de la sala de coordinació regional dels Mossos d’Esquadra
de Ponent - Pirineus a l’edifici 112 de Reus i mantenir aquest servei a la comissaria de Lleida.
2. Recuperar el personal, el materials i els recursos dels Mossos d’Esquadra perduts per les retallades dels darrers anys per part de la Generalitat, castigant especialment el territori.
3. Fer un front comú entre les diferents administracions de les comarques de
Lleida, el Pirineu i l’Aran per defensar un model de seguretat equitatiu i que pugui
fer front a les demandes del territori.
Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units
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Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i
grups de treball
3.10.85.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre
la violència institucional durant la celebració del referèndum de l’U
d’Octubre
252-00019/12
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 04.10.2019 al 14.10.2019).
Finiment del termini: 15.10.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.10.2019.
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03.

Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 46418 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.10.2019

Al presidente del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 48.4 y 76.4 del Reglamento del Parlamento,
comunica que los diputados Carlos Carrizosa, Marina Bravo y Lorena Roldán sustituirán de forma permanente a los diputatos Dimas Gragera, Ignacio Martin y Sonia
Sierra en la Diputación Permanente.
Palacio del Parlamento, 23 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs

4.45.25.

Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
399-00006/12
SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS
Reg. 47074 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, diputats i diputades del Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya (GP JxCAT), d’acord amb el que estableix l’article 28 del Reglament del
Parlament, comuniquen que han acordat la remodelació dels òrgans de representació
del dit grup parlamentari que són ocupats pels diputats i diputades següents:
President: Albert Batet i Canadell
Portaveu: Eduard Pujol i Bonell (en substitució d’Albert Batet i Canadell)
Portaveu adjunta (b): Gemma Geis i Carreras (en substitució d’Eduard Pujol i Bonell)
Portaveu adjunta (c): Marta Madrenas i Mir
I per tant tindran la condició de portaveus adjunts c) amb la continuïtat dels actuals que s’especifiquen: Josep Maria Forné i Febrer (continua en el càrrec), Elsa Artadi i Vila (continua en el càrrec), Marta Madrenas i Mir (nou nomenament), Lluís
Guinó i Subirós (continua en el càrrec) i Anna Geli i España (continua en el càrrec).
Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
Elsa Artadi i Vila, Albert Batet i Canadell, Eusebi Campdepadrós i Pucurull,
Narcís Clara Lloret, Josep Costa i Rosselló, Francesc de Dalmases i Thió, Anna
Erra i Solà, Lluís Font i Espinós, Josep Maria Forné i Febrer, Elena Fort i Cisneros,
Glòria Freixa i Vilardell, Imma Gallardo Barceló, Gemma Geis i Carreras, Anna
Geli i España, Lluís Guinó i Subirós, Saloua Laouaji Faridi, Montserrat Macià
Gou, Aurora Madaula i Giménez, Marta Madrenas i Mir, Antoni Morral i Berenguer, Jordi Munell i Garcia, Teresa Pallarès Piqué, Josep Puig i Boix, Eduard Pujol i Bonell, Xavier Quinquillà Durich, Josep Riera i Font, Ferran Roquer Padrosa,
4.45.03. Diputació Permanent
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Mònica Sales de la Cruz, Marc Solsona i Aixalà, Anna Tarrés i Campà, Francesc
Ten i Costa, diputats, GP JxCat

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 325/XII, relativa a l’Informe
de fiscalització 20/2018, sobre les despeses de personal de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, corresponent a
l’exercici del 2016
290-00297/12

Control del compliment de la Resolució 326/XII, relativa a l’Informe
de fiscalització 21/2018, sobre les despeses de personal de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, corresponent a
l’exercici del 2016
290-00298/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 46176 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment conjunt a les Resolucions 325/XII (tram. 29000297/12) i 326/XII (tram. 290-00298/12) us informo, amb la documentació annexa
facilitada per la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació,
de les actuacions que s’han portat a terme.
Atès que les iniciatives que es detallen fan referència a un mateix assumpte i,
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
Barcelona, 18 de setembre de 2019
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència
Annex

Us trameto l’informe de compliment de les recomanacions de la sindicatura de
Comptes en relació amb els esmentats informes de fiscalització que m’ha fet arribar
la Senyora Núria Llorach, com a Vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) és l’ens públic que
gestiona els mitjans de comunicació audiovisual de la Generalitat de Catalunya, els
canals de Televisió de Catalunya i el grup d’emissores de Catalunya Ràdio, a més
dels continguts digitals generats per aquests mitjans. La Corporació actua amb plena autonomia funcional respecte de l’Administració a la qual està adscrita, en els
termes establerts en la Llei 22/2005 i la 11/2007.
El Consell de Govern de la CCMA té, entre les seves funcions, aprovar els comptes i els avantprojectes de pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials i aprovar els criteris de programació dels seus
mitjans de comunicació.
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És per això que les retribucions i els criteris relatius a la contractació de les persones col·laboradores en la programació televisiva de TV3 s’emmarca dins d’aquesta
autonomia funcional de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i per tant
no és el Govern el competent en portar a terme aquestes recomanacions sinó que ho
fa directament la CCMA.
Antoni Molons i Garcia, secretari
Al secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació

Assumpte: Tramitació de l’informe de compliment de les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes en relació als informes de fiscalització 20/2018 i 21/2018,
sobre despeses de personal de l’exercici 2016, de la CCMA i de la CCMA, SA, respectivament.
Benvolgut secretari,
En data 22 de juliol de 2019 vam rebre, mitjançant correu electrònic de la seva
Secretaria, petició d’informe de compliment de les recomanacions que la Sindicatura de Comptes va fer als informes de fiscalització 20/2018 i 21/2018, sobre despeses de personal de l’exercici 2016, de la CCMA i de la CCMA, SA, respectivament.
A fi de donar compliment a l’esmentada petició adjunt et trameto informe de
compliment de les recomanacions efectuades per la Sindicatura de Comptes en els
citats informes de fiscalització, emès pel director d’Estratègia i Recursos Humans.
Considerem que s’ha donat compliment a totes les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que depenen exclusivament de nosaltres, sense perjudici de les
resolucions pendents de rebre i dels tràmits preceptius per poder procedir a la revisió del conveni per a la inclusió de determinats conceptes salarials, pactes i acords.
Cordialment,
Sant Joan Despí, 5 de setembre de 2019
Núria Llorach i Boladeras
Informe de compliment de les recomanacions de la Sindicatura de
Comptes en relació als informes de fiscalització 20/2018 i 21/2018 sobre
despeses de personal de la CCMA i la CCMA, SA

En data 27 de setembre de 2018, el secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, va certificar l’aprovació de l’informe de fiscalització 20/2018, relatiu a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i de l’informe 21/2018, relatiu a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, en relació a les despeses
de personal de l’exercici 2016, els quals contemplaven les següents recomanacions:
1. La CCMA hauria de regularitzar les cotitzacions socials dels consellers que no
tenen la condició prèvia de funcionaris.
2. La CCMA hauria d’establir, formalitzar i implementar un procediment de gestió i control de la jornada laboral i de les absències i els permisos de tot tipus del seu
personal. La mateixa recomanació es feia en relació a la CCMA, SA.
3. La CCMA, SA hauria de fer una revisió del conveni per incloure-hi tots els
conceptes salarials existents, definir-los i quantificar-los, i sotmetre aquesta revisió
a l’aprovació dels departaments competents en matèria de funció pública i pressupostos.
4. La Sindicatura considera necessari que la direcció de la CCMA SA i els representants dels treballadors arribin a acords per a l’actualització i inclusió en el conveni dels pactes i acords específics que no hi estan inclosos, amb els informes previs
requerits per la normativa aplicable.
En data 14 de març de 2019 el Parlament de Catalunya va adoptar les resolucions
325/XII i 326/XII, per la que s’instava al Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes que recollien els informes de fiscalització 20/2018 i 21/2018
abans esmentats.
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En data 22 de juliol de 2019 es va rebre, mitjançant correu electrònic de la Secretaria del Govern i Mitjans de Comunicació del Departament de la Presidència, petició d’informe de compliment de les recomanacions que la Sindicatura de Comptes
va fer als seus informes de fiscalització 20/2018 i 21/2018.
Primer. En relació a que la CCMA hauria de regularitzar les cotitzacions socials
dels consellers que no tenen la condició prèvia de funcionaris
A la vista de la recomanació de l’informe de fiscalització 20/2018, sobre la regularització de les cotitzacions socials dels consellers/es que no tenen la condició
prèvia de funcionaris, vam tenir coneixement d’unes instruccions de data 23 de febrer de 2018, que establien que la vinculació dels alts càrrecs havia de fer-se com
a «temporal, temps complet, caràcter administratiu», aplicar el percentatge de cotització d’atur del 8,3% (6,7% l’empresa i 1,6% el treballador/a) i aplicar-ho a partir
del mes de març de 2018.
En aquest cas, tal i com va recomanar la Sindicatura, es va procedir a regularitzar la situació amb efectes 14 de setembre de 2018, mitjançant comunicació a la
Tresoreria General de la Seguretat Social i ais Consellers i Conselleres.
Segon. En relació a que la CCMA i la CCMA, SA haurien d’establir, formalitzar
i implementar un procediment de gestió i control de la Jornada laboral i de les absències i els permisos de tot tipus del seu personal
En aquest cas, tal i com va recomanar la Sindicatura, el passat 19.6.2019 es va
procedir a establir, formalitzar i implementar un «Procediment de gestió i control
de la jornada laboral i de les absències i els permisos a la CCMA», en el que es recullen les diferents eines i mitjans utilitzats per la Direcció de l’empresa, dins les
seves facultats de vigilància i control de les obligacions i deures dels seus empleats
i empleades.
El procediment resumeix quina és la pràctica habitual, d’acord amb el que estableix el Conveni Col·lectiu d’aplicació i, com a novetat, recull la informació en un
únic document que detalla també, en un quadre resum i a títol de recordatori, com
s’han de comunicar i justificar els diferents tipus d’absències (baixes per malaltia,
permisos, reduccions de jornada, etc.).
Aquest procediment, va ser publicat al Portal Intern de l’empleat per coneixement de tot el personal de la CCMA i de la CCMA,SA, va ser oportunament explicat en els diferents Consells de Direcció de l’empresa així com als Comitès d’Empresa.
D’altra banda, el Reial Decret 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social contra la precarietat laboral en la jornada de treball, va modificar l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors, introduint la obligatorietat a les empreses
de disposar d’un registre diari de jornada, que s’organitzarà i documentarà mitjançant la negociació col·lectiva o acord d’empresa o, en el seu defecte, decisió de l’empresari, prèvia consulta amb els representants dels treballadors/es. A aquests efectes, s’han mantingut converses amb la representació dels treballadors/es, i el passat
mes de juliol es va constituir una comissió de treball amb la representació legal dels
treballadors/es.
Tercer. En relació a que la CCMA, SA hauria de fer una revisió del conveni per
incloure-hi tots els conceptes salarials existents, definir-los i quantificar-los, i sotmetre aquesta revisió a l’aprovació dels departaments competents en matèria de funció pública i pressupostos
En aquest apartat entenem que al recomanar definir i quantificar conceptes salarials, es feia referència a conceptes salarials acordats amb caràcter individual amb
determinats col·lectius de treballadors/es. En aquest sentit es va procedir com es detalla a continuació;
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1. Informe sobre el manteniment i l’equiparació d’un plus condicions especials informatius –«territori»– àmbits ràdio i TV:
– En data 21.1.19, es va tramitar al Departament de Presidència, informe justificatiu sobre la proposta de manteniment i l’equiparació d’un plus de condicions especials a l’Àrea d’Informatius dels mitjans ràdio i televisió, per facilitar l’organització i
el treball del personal assignat a la cobertura a peu dels diferents territoris (Pirineus,
Catalunya Central, Terres de l’Ebre, Garraf, Penedès i Anoia, Balears, Vall d’Aran
i Baix Llobregat -Barcelonès) i ajustar la despesa de producció, conforme al previst
a rart.48.3 del Conveni Col·lectiu de la CCMA,SA -activitat televisió-, i en virtut de
l’acord d’adhesió (Resolució TSF/3095/2017, de 15 de desembre, DOGC núm. 7546,
de data 29 de gener de 2018), en relació a la homogeneïtzació del conjunt de condicions laborals i retributives per la mateixa tasca, del personal d’ambdós mitjans.
– En data 24.4.19, es va rebre informe favorable conjunt de la Direcció General
de Pressupostos i de la Direcció General de la Funció Pública, en el benentès que no
requereix cap increment de la despesa pressupostada de capítol 1 de la CCMA, SA, i
insten l’empresa a incorporar aquest plus en la negociació del proper Conveni Col·
lectiu de la CCMA,SA.
2. Informe sobre els conceptes salarials vigents i definits de forma genèrica al Conveni Col·lectiu de la CCMA, SA.
– En data 29.7.19, es va tramitar al Departament de Presidència, informe justificatiu sobre els conceptes salarials definits de forma genèrica al Conveni Col·lectiu
de la CCMA, SA, però sense concretar l’import, per tal de comptar amb l’informe favorable conjunt dels departaments competents en matèria de Funció Pública i
Pressupostos.
– Els diferents conceptes relacionats en l’informe esmentat, no comporten increment de despesa, atès que es troben contemplats dins el pressupost corresponent. Es
detallen un total de 9 conceptes retributius, que tot i estar emmarcats de forma genèrica dins l’art. 48.3 del Conveni Col·lectiu de la CCMA,SA (complements de qualitat
o quantitat de treball), no tenen un import determinat en Conveni.
Actualment ens trobem a l’espera d’autorització o, en el seu cas, informe favorable conjunt.
Quart. En relació a que la Sindicatura considera necessari que la direcció de la
CCMA, SA i els representants dels treballadors arribin a acords per a l’actualització
i inclusió en el conveni dels pactes i acords específics que no hi estan inclosos, amb
els informes previs requerits per la normativa aplicable
En aquest apartat entenem que al recomanar l’actualització i inclusió en conveni
de pactes i acords específics, es feia referència a conceptes salarials acordats amb
la representació dels treballadors. En aquest sentit es va procedir com es detalla a
continuació:
1. Informe sobre el manteniment d’un plus per les especials condicions horàries a
l’Àrea d’Esports, «Pacte d’Esports»:
– En data 24.4.19, es va tramitar al Departament de Presidència, informe justificatiu sobre la proposta de manteniment d’un plus per les especials condicions horàries a l’àrea d’Esports de la CCMA, SA –mitjà televisió–, segons acord de data
11.2.2000 entre el Comitè d’Empresa i els representants de la Direcció, per donar
resposta a les necessitats organitzatives específiques del departament esmentat i donar resposta al seguiment de l’actualitat esportiva, dins el marc d’allò previst a la
DA 1a. del Conveni Col·lectiu de la CCMA,SA –activitat televisió.
– Segons certificació de data 21.6.19, en la reunió del dia 18.6.19, la CRDP manifesta que l’opció de considerar aquests complements com a retribucions fora de
conveni no és l’adequada ja que el seu origen no es troba en els contractes individuals de treball, com preveu la Llei de Pressupostos, sinó en un pacte nul que cal
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regularitzar amb la inclusió, definició i quantificació del complement que hi preveu
dins del Conveni vigent.
– En data 29.7.19, es va tramitar al Departament de Presidència, informe addicional que recull diverses consideracions en relació al contingut de la certificació de la
CRDP, per entendre que es compleixen els requisits necessaris per poder informar
favorablement el plus anomenat «Pacte d’Esports». Entre d’altres consideracions
s’especifica que el pacte esmentat no significa una modificació de les condicions
retributives contemplades en conveni ni tampoc un pacte de millora retributiva,
sinó que responia a la capacitat negociadora de les parts, contemplada en el propi
Conveni i que en tot moment respecta les limitacions establertes a les lleis de pressupostos. Aquest acord de l’any 2000, estableix unes condicions horàries singulars,
excepcionals i específiques per un col·lectiu en concret, dona resposta a les necessitats productives i organitzatives, que facilita una organització més flexible que la
contemplada en conveni i suposa un cost econòmic inferior al que suposaria l’aplicació estricta dels conceptes retributius variables establerts en el conveni, Que aquest
concepte retributiu sempre ha estat incorporat als pressupostos, en cap cas suposa
un increment de cost, ni una iniciativa retributiva addicional que comporti un increment de la despesa de personal actual i que, per tant, entenem que no es tracta
d’un pacte nul i que es considera viable la seva aprovació o, en el seu cas, que sigui
informat favorablement.
Actualment ens trobem a l’espera d’autorització o, en el seu cas, informe favorable conjunt.
2. Informe sobre el Plus programa El Matí de Catalunya Ràdio –activitat ràdio:
– Amb posterioritat a l’informe de Sindicatura, en data 29.10.18, la representació
de la Direcció de l’empresa i la representació legal dels treballadors/es del centre de
treball ràdio, van arribar a un preacord per a l’establiment d’un plus programa a El
matí de Catalunya Ràdio per facilitar l’organització i el treball del personal assignat a l’esmentat programa i ajustar la despesa de producció, conforme al previst a
la DA 1a del Conveni Col·lectiu de la CCMA,SA –activitat televisió–, en virtut de
l’acord d’adhesió (Resolució TSF/3095/2017, de 15 de desembre, DOGC núm. 7546,
de data 29 de gener de 2018).
– En data 19.11.18, es va tramitar el preacord corresponent i la seva memòria justificativa al Departament de Presidència.
– En data 7.3.19, es va rebre informe favorable conjunt de la Direcció General de
Pressupostos i de la Direcció General de Funció Pública, en el benentès que no es
produeix un increment de la despesa pressupostada de capítol 1.
3. Informe sobre l’equiparació i inclusió en el nivell H del Conveni Col·lectiu de la
CCMA, SA –activitat televisió–, d’aquelles funcions que anteriorment no estaven emmarcades dins el Conveni de l’àmbit ràdio:
– També amb posterioritat a l’informe de Sindicatura, en data 11.1.19, la representació de la Direcció de l’empresa i la representació legal dels treballadors/es del
centre de treball ràdio, arriben a un preacord per a l’equiparació i inclusió en el nivell H del Conveni Col·lectiu de la CCMA.SA –activitat televisió–, d’aquelles funcions que anteriorment no estaven emmarcades dins el Conveni de l’àmbit ràdio, i
per tant no van formar part: de l’acord d’homogeneïtzació del personal d’aquell conveni, en virtut de l’acord d’adhesió (Resolució TSF/3095/2017, de 15 de desembre.
DOGC núm. 7546, de data 29 de gener de 2018).
– En data 21.1.19, es va tramitar el preacord corresponent i la seva memòria justificativa al Departament de Presidència.
– En data 7.3.19, es va rebre informe favorable conjunt de la Direcció General
de Pressupostos i de la Direcció General de Funció Pública, en el benentès que no
es produeix un increment de la despesa pressupostada de capítol 1, ni requereix un
finançament addicional de la Generalitat de Catalunya.
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– En relació a la resta de nivells H, àmbit televisió, no ha estat possible arribar a
un preacord amb la representació dels treballadors. Davant aquesta actual impossibilitat en data d’avui, 5.9.19, es tramita al Departament de Presidència, informe justificatiu a fi d’obtenir autorització o, en el seu cas, informe favorable conjunt. Actualment ens trobem a l’espera d’autorització o, en el seu cas, informe favorable conjunt.
4. Informe sobre un complement per tasques superiors del muntadors musicals i
tècnics d’estudi al mitjà ràdio de data 11 de juny de 2019:
– Igualment amb posterioritat a l’informe de Sindicatura, en data 4.4.19, la representació de la Direcció de l’empresa i la representació legal dels treballadors/es
del centre de treball ràdio, van arribar a un preacord de proposta de regulació de
tasques superiors dels Tècnics Muntadors Musicals i Tècnics d’Estudi directe del
mitjà ràdio.
– En data 11.6.19, es va tramitar el preacord corresponent i la seva memòria justificativa al Departament de Presidència.
– Segons certificació de data 17.7.19, en la reunió del dia 11.7.19, la CRDP va informar desfavorablement, recordant que la CRDP en sessió de 14.4.19, va adoptar
criteris de contingència pressupostària, instant a tots els departaments i entitats a
que no es prengui cap iniciativa retributiva addicional ni de contractació de personal
que comporti un increment de la despesa de personal actual.
– En data d’avui, 5.9.19, es tramita al Departament de Presidència, informe addicional que recull diverses consideracions en relació al contingut de la certificació
de la CRDP, per entendre que ens trobem davant el que es consideraria una mobilitat funcional a llocs de superior nivell retributiu i que correspon compensar amb un
complement de lloc de treball de caràcter temporal i no consolidable: i que en cap
cas es tracta d’una iniciativa retributiva addicional, ni d’un increment de la despesa
de personal actual, ni d’una proposta d’increment de taules retributives.
Actualment ens trobem a l’espera d’autorització o, en el seu cas, informe favorable conjunt.
Per tot l’exposat, considerem que s’ha donat ple compliment a les recomanacions
realitzades per la Sindicatura, sense perjudici de les resolucions pendents de rebre
(esmentades als apartats tercer i quart) i del tràmits preceptius per poder procedir
a la revisió del conveni per a la inclusió dels esmentats conceptes salarials, pactes
i acords.

Sant Joan Despí, 5 de setembre de 2019
Joan Pericas, director d’Estratègia i Recursos Humans

Control del compliment de la Resolució 374/XII, sobre la violència
masclista
290-00346/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 46177 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 374/XII, sobre la violència
masclista (tram. 290-00346/12), us informo, amb el document annex facilitat per
l’Institut Català de les Dones, de les actuacions que s’han portat a terme.
Barcelona, 18 de setembre de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència
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Annex

En compliment de l’esmentada Resolució, informem del següent:
El proppassat 9 de juliol de 2019 el Govern va aprovar el II Programa d’Intervenció Integral contra la Violència masclista 2019-2022, en el marc del Pla estratègic de de polítiques d’igualtat de gènere. Aquest programa, a més de ser fruit d’un
procés de participació de gran abast (Consell Nacional de les Dones de Catalunya,
Serveis locals d’Informació i Atenció a les Dones, Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista, Grup de quinze expertes), dóna
compliment a l’article 84 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del Dret de les Dones a
Eradicar la Violència Masclista, mitjançant el desplegament de sis objectius estratègics, 35 objectius operatius i 104 actuacions (gairebé un terç del total d’actuacions
del Pla estratègic), i preveu en la seva programació econòmica per a l’any 2019 una
despesa al voltant dels 30 M€.
A més de desenvolupar l’articulació de totes les actuacions necessàries per al
compliment de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, el Programa també incorpora la cobertura de les mancances detectades en els estudis d’avaluació realitzats els darrers anys, especialment pel que fa a
la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència
masclista.
Així mateix, el Programa preveu garantir que totes les formes de violència masclista s’abordin de manera integral des de les institucions públiques, tal i com estableix el Conveni d’Istanbul, i combatre la violència masclista des de l’espai públic
pel conjunt d’una societat catalana sensibilitzada i amatent en la seva prevenció, detecció, atenció, recuperació, reparació i eliminació.
A continuació es detallen els sis objectius estratègics aprovats:
1. Impulsar la prevenció específica de la violència masclista.
2. Millorar la detecció i identificació de situacions de risc i d’existència de violència masclista.
3. Desplegar i ampliar la Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones
que pateixen o han patit violència masclista i dels seus fills i filles dependents.
4. Millorar l’atenció de les dones en situació de violència masclista en el moment
de les denúncies i al llarg de tot el procés judicial.
5. Promoure la capacitació dels i les professionals i la recerca en violència masclista.
6. Optimitzar els mecanismes de coordinació de la Xarxa d’atenció integral de
violència masclista.
Concretament el quart objectiu estratègic desenvolupa sis objectius operatius a fi
de millorar l’atenció a les dones i llurs filles i fills al llarg de tot el procés judicial,
i especialment també amb l’impuls de les modificacions de la legislació processal,
tant per evitar la revictimització de les dones en situació de violència masclista com
per eliminar els beneficis per a l’agressor al llarg del procés judicial.
Laura Martínez Portell, presidenta
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290-00354/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 46396 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 383/XII, sobre la
imatge i el prestigi del Cos d’Agents Rurals (tram. 290-00354/12), us informo del
següent:
En resposta al punt a, des de la Direcció General dels Agents Rurals s’ha potenciat i reforçat la imatge corporativa del Cos dels Agents Rurals (CAR), no només a
nivell extern, sinó també a nivell intern, no només impulsant el ressò de les diferents
actuacions que duu a terme el CAR a través dels mitjans de comunicació, sinó també elaborant nous materials divulgatius, assegurant el compliment de la normativa
sobre imatge corporativa per part dels agents, i incorporant-la amb els nous equipaments, com ara uniformitat o vehicles, entre altres.
Pel que fa al punt b, actualment, la direcció general disposa d’una periodista que
duu a terme totes aquestes funcions i el passat 16 de juliol el Govern de Catalunya
va aprovar el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals per al període 2019-2024 mitjançant Acord GOV/107/2019, de 16 de juliol, que preveu la creació de l’oficina de
comunicació pròpia.
Pel que fa al punt c, des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) s’està treballant precisament en aquesta línia per tal de donar més
visibilitat a les tasques i els serveis del CAR, no només des de la web del Departament sinó a través dels mitjans de comunicació, entre altres.
Pel que fa al punt d, aquesta feina s’està realitzant actualment a partir d’una important aposta per arribar a la ciutadania via mitjans de comunicació, on la presència del Cos Agents Rurals s’ha multiplicat respecte anys anteriors, les xarxes socials
o les activitats de divulgació, educació i sensibilització que el CAR impulsa a través
del seu programa EduCAR.
Relatiu al punt e, precisament una de les línies amb les que s’ha treballat per
donar una major visibilitat social del CAR, a banda del reforç de la seva presència
en els mitjans de comunicació, han estat les xarxes socials, concretament el Twitter,
que ha passat de tenir poc més de 10.000 seguidors el desembre de 2016 a tenir-ne
actualment més de 30.000, donant resposta a una de les debilitats comunicatives que
presentava aquest cos i així la ciutadania disposa de més accessos a la informació,
en aquest cas, sobre les funcions pròpies del CAR i la seva importància en el control
i preservació del nostre medi ambient.
Barcelona, 23 de setembre de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
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290-00355/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 46397 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 384/XII, sobre les
millores estructurals del Cos d’Agents Rurals (tram. 290-00355/12), us informo del
següent:
Pel que fa al punt a, el passat 16 de juliol el Govern de Catalunya va aprovar
el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals (PECAR) per al període 2019-2024 mitjançant Acord GOV/107/2019, de 16 de juliol, que inclou el desplegament de tota
l’estructura de comandament del cos, de les diferents categories professionals, dels
grups de suport i dels grups especials, previstes a la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del
Cos d’Agents Rurals, i que mai s’han arribat a desplegar.
Pel que fa al punt b, ja amb anterioritat a l’aprovació del PECAR, des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) s’ha fet un gran esforç per millorar els equipaments materials dels vehicles, amb la instal·lació de reixes de seguretat, eslingues i elements de subjecció en tots els vehicles i l’adquisició
enguany de cabrestants i altre material auxiliar pel control de la Pesta Porcina Africana. A més, els vehicles pick-up adquirits el 2018 i els que s’han licitat enguany,
també disposen (i disposaran) d’un bagul al maleter per portar tot el material.
Pel que fa al punt c, efectivament, la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del
sistema de seguretat pública de Catalunya no integra plenament el Cos d’Agents
Rurals, el nostre cos de vigilància, control i col·laboració en la gestió del medi natural, de protecció i prevenció integrals del medi ambient de Catalunya, que exerceix
funcions de policia administrativa especial i policia judicial. Des d’enguany però,
el CAR disposa d’accés a la base de dades policial del Cos de Mossos d’Esquadra,
donant així compliment a la disposició addicional sisena de l’esmentada Llei 4/2003.
Barcelona, 23 de setembre de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació

Control del compliment de la Resolució 385/XII, sobre la plantilla del
Cos d’Agents Rurals
290-00356/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 46398 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 385/XII, sobre
la plantilla del Cos d’Agents Rurals (tram. 290-00356/12), us informo del següent:
Pel que fa al punt a, el passat 16 de juliol el Govern de Catalunya va aprovar
el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals (PECAR) per al període 2019-2024 mitjançant Acord GOV/107/2019, de 16 de juliol, que inclou el desplegament de tota
l’estructura de comandament del cos, de les diferents categories professionals, dels
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grups de suport i dels grups especials, previstes a la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del
Cos d’Agents Rurals, mai desplegat fins ara.
Pel que fa al punt b, el PECAR preveu un increment de plantilla de 50 persones
per reforçar precisament la imprescindible estructura tècnic-administrativa que ha
de donar suport a la part operativa del CAR.
Pel que fa al punt c, l’objectiu principal del PECAR és desplegar els diferents
grups de suport i especial del CAR. Precisament, actualment ja està en marxa la
convocatòria del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA), que haurà de
dur a terme les funcions de lluita contra el furtivisme que té atribuïdes i millorar
així l’eficàcia d’aquests tipus d’actuacions amb l’establiment de procediments d’actuació homogenis i la capacitació tècnica adequada que permeti reforçar la seguretat en el desenvolupament d’aquest tipus d’actuacions. Posteriorment, caldrà impulsar els grups de suport de muntanya, aeri, marí i de fauna i flora, així com els grups
especials caní, de captura d’animals i de cremes controlades.
Pel que fa al punt d, el PECAR aprovat ja preveu la creació d’una unitat de formació en els termes esmentats.
Pel que fa al punt e, el PECAR preveu la creació de 300 noves places operatives
del CAR entre 2019-2024, però és vital i necessari que el Parlament aprovi uns pressupostos que puguin complir aquest objectiu i, en cas que així sigui, es procediria
a la convocatòria d’almenys 50 noves places de la categoria d’agent a fi i efecte de
començar a arribar a la dimensió prevista en el Pla Estratègic.
Pel que fa al punt f, el PECAR preveu la regulació de la situació administrativa
excepcional de segona activitat, per la qual cosa, és objectiu del DARP impulsar
prèviament la modificació de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals, per tal d’incloure, si és possible, els supòsits esmentats en aquest punt.
Barcelona, 23 de setembre de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació

Control del compliment de la Resolució 395/XII, sobre el Programa
català de protecció de defensors i defensores dels drets humans
290-00366/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 46724 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.10.2019

A la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

D’acord amb el que disposa l’article 168.4 en relació amb l’article 162.3 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment de la Resolució
395/XII del Parlament de Catalunya, sobre el Programa català de protecció de defensors i defensores dels drets humans, s’informa del següent:
En compliment a l’establert a la Resolució 395/XII, el Govern va reprendre
el Programa Català de Protecció de Defensors i Defensores dels Drets Humans
(PCPDDH) l’any 2016. Fins el moment, s’hi ha destinat un pressupost de 439.115 €.
Les persones acollides en les 3 edicions dutes a terme des del 2016 han estat:
– Edilberto Daza, Colòmbia
– Sílvia Berrocal, Colòmbia
– Martha Ceballos, Colòmbia
– Óscar Humberto Melo, Colòmbia
– Karen Taxilaga, Mèxic
– Milena Florez, Colòmbia
– Alicia Valencia, Colòmbia
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– Mario Luna, Mèxic
Per a l’edició 2019-2020, gairebé s’ha triplicat la dotació pressupostària per poder acollir a tres defensors/es dels drets humans en risc, una d’elles acompanyada de
la seva família com a experiència pilot.
El període d’acollida és de 6 mesos, però ja en l’edició 2018 es va ampliar per
a una de les defensores ja que la situació de risc al seu país d’origen no permetia
realitzar un retorn amb garanties. En cada cas es porta a terme un anàlisi de risc i
un pla de retorn que determinen si cal prorrogar de forma excepcional el període
d’acollida.
El PCPDDH vetlla per la qualitat de l’acollida de les persones defensores i per
oferir-los un programa d’atenció integral, que inclou: atenció psicosocial, formació,
agenda de sensibilització i incidència, acompanyament i seguiment al retorn. La
prioritat més immediata del Govern és garantir aquests objectius en totes les acollides i continuar millorant el programa a través de l’acollida de famílies, el treball en
xarxa, la tasca d’incidència sobre la situació dels defensors i defensores a nivell català, europeu i amb els països d’origen, i garantir un retorn segur dels defensors/es.
En el cas que s’aprovi el pressupost de la Generalitat per al 2020, s’augmentarà la
dotació pressupostària d’aquest programa, incorporat al Pla director de cooperació
al desenvolupament 2019-2022.
Barcelona, 23 de setembre de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència

Control del compliment de la Resolució 396/XII, sobre el garantiment
de la destinació del 0,7% dels ingressos propis no condicionats a
polítiques públiques de cooperació internacional
290-00367/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 46725 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.10.2019

A la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

D’acord amb el que disposa l’article 168.4 en relació amb l’article 162.3 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment de la Resolució
396/XII del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment de la destinació del 0,7%
dels ingressos propis no condicionats a polítiques públiques de cooperació internacional, s’informa del següent:
En compliment a l’establert a la Resolució 396/XII, el Govern va incorporar
al projecte del Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022, tramès al
Parlament de Catalunya i aprovat per aquest amb data 19 de juliol de 2019, el compromís que els recursos d’ajut oficial al desenvolupament (AOD) arribin a representar el 0,7% dels ingressos corrents no condicionats l’any 2030. Segons les estimacions realitzades, el 0,7% dels ingressos corrents no condicionats d’aquell any
equivaldria a 261,72 M€.
El Pla també estableix, pel que fa a l’escenari econòmic 2019-2022, que de forma coherent amb l’objectiu enunciat d’assoliment del 0,7% l’any 2030, l’aportació a
AOD s’incrementarà en 20,82 M€ en els anys 2020, 2021 i 2022, dins de les disponibilitats pressupostàries i tenint en compte els objectius d’estabilitat pressupostària i limitacions de la despesa no financera, d’acord amb la normativa d’estabilitat
pressupostària.
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Al marge d’aquests increments d’Ajut Oficial al Desenvolupament, provinents de
fons púbics, el Pla director 2019-2022 preveu la recerca de finançaments complementaris a l’AOD i de mobilització de fons addicionals per als objectius de desenvolupament. Concretament, en aquesta planificació tindran continuïtat diverses línies
de treball, encetades en els darrers anys: instruments de crowdfunding (per a projectes específics) i de matchfunding (per complementar els recursos obtinguts per
via del crowdfunding amb fons públics); l’accés a finançament internacional; l’establiment de fons fiduciaris; l’impuls d’incentius i mecanismes de salvaguarda (avals,
crèdits, etc.) palanca que permetin mobilitzar recursos provinents de la banca ètica,
o el suport a les estratègies de captació de nous socis o col·laboradors.
Barcelona, 23 de setembre de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència

Control del compliment de la Resolució 398/XII, sobre el suport i la
protecció a les dones activistes al món
290-00369/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 46726 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 168.4 en relació amb l’article 162.3 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment de la Resolució
398/XII del Parlament de Catalunya, sobre el suport i la protecció a les dones activistes al món, s’informa del següent:
En compliment a l’establert a la Resolució 398/XII, el Govern dona suport i protecció a les dones activistes i defensores dels drets humans a través de diverses iniciatives. Les més destacades són:
– El Programa català de protecció a defensors i defensores dels drets humans,
que acull defensores i defensors en situació de risc a Catalunya;
– El suport al projecte Ciutats defensores dels drets humans, que dona visibilitat
a la tasca d’activistes d’arreu del món a Catalunya;
– Les convocatòries de programes de l’ACCD dirigides a ONGD, amb una línia
específica de suport a defensors i defensores dels drets humans. En aquest marc, diverses ONGD catalanes acompanyen i vetllen per la protecció de defensores i organitzacions de drets humans, fonamentalment a Mesoamèrica i a Colòmbia.
Pel que fa al cas de l’assassinat de Berta Cáceres, es dona suport en el marc
d’aquests programes a ONGD que acompanyen el Consell Cívic d’Organitzacions
Populars i Indígenes d’Hondures (COPINH) en la seva tasca d’incidència internacional per demanar justícia per l’assassinat de Berta Cáceres i en la seva pròpia protecció.
Aquest és un cas que la societat civil catalana està seguint de molt a prop, n’és
mostra el fet que enguany s’hagi atorgat el Premi Memorial LiberPress a Bérta Cáceres.
Barcelona, 23 de setembre de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència
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290-00371/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 46828 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 400/XII, sobre
el foment de la lectura en els centres docents (tram. 290-00371/12), us informo del
següent:
Des de fa diversos cursos escolars des del Departament d’Educació es du a terme
el programa Impuls de la Lectura, que estableix com a objectiu estratègic la millora
de l’èxit escolar de tot l’alumnat. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les
àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’educació bàsica, i per incrementar
la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels
infants i joves.
Cal tenir present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.
En la formació per a professorat associada a aquest programa, en concret en les
formacions vinculades al que s’ha anomenat «Temps de lectura» (tant a primària
com a secundària), es tracta de com s’han de potenciar els clubs de lectura en els
centres educatius.
A més, des de fa dos cursos s’ofereixen a tots els Serveis Territorials d’Educació
i al Consorci d’Educació de Barcelona cursos monogràfics per al personal docent
sobre com organitzar i conduir clubs de lectura en els centres.
En aquest tema, i en d’altres vinculades a la potenciació de la lectura (com,
per exemple, en el programa que porta els autors a les aules) des del Departament
d’Educació i des del departament de Cultura es treballa de manera coordinada.
Barcelona, 20 de setembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 401/XII, sobre la construcció
d’una escola d’educació especial a la Selva
290-00372/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 46829 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 401/XII, sobre
la construcció d’una escola d’educació especial a la Selva (tram. 290-00372/12), us
informo del següent:
El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el
marc d’un sistema educatiu inclusiu, té com a objecte garantir que tots els centres
educatius sostinguts amb fons públics dins l’àmbit de l’ensenyament no universitari
siguin inclusius. En aquest sentit, l’article 17 estableix que com a criteri general, tot
l’alumnat escolaritzat en centres educatius ordinaris i, excepcionalment, els pares,
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mares o tutors legals poden sol·licitar l’escolarització del seu fill o filla en un centre
d’educació especial, i d’acord amb l’establert a l’article 18 del mateix.
L’Administració educativa ha de vetllar, per tant, per a què els centres ordinaris
disposin de les mesures i suports necessaris a fi i efecte de donar una atenció educativa de qualitat que contribueixi a assolir l’èxit educatiu de tot l’alumnat. Així doncs,
la tendència ha de ser la disminució del nombre d’alumnat escolaritzat en centres
d’educació especial i la diversificació de l’oferta de serveis dels centres d’educació
especial per esdevenir, també, centres d’educació especial proveïdors de serveis i
recursos per als centres educatius ordinaris a fi de completar la xarxa de suports de
l’atenció educativa inclusiva.
És per aquest motiu que la memòria d’avaluació de l’impacte del decret no preveu la creació de centres d’educació especial a Catalunya, sinó que es preveu l’increment de suports intensius per a l’escola inclusiva (SIEI) i així donar resposta a tots
els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.
Actualment la comarca de La Selva disposa d’un total de 10 centres ordinaris públics amb el recurs SIEI per atendre alumnat amb necessitats educatives especials.
No obstant això, i per tal de donar resposta a les necessitats detectades en aquesta
comarca, el curs 2019-2020 s’han posat en funcionament un total de 4 nous SIEI en
centres ordinaris públics, que suposen un increment d’un total de 5,5 dotacions de
personal docent i d’un total de 3 dotacions d’educadors d’educació especial.
La relació de centres que disposen d’aquests nous SIEI, és la següent:
Nom centre

Municipi

Institut Montsoriu

Arbúcies

Institut Sa Palomera

Blanes

Institut Ramon Coll i Rodés

Lloret de Mar

Escola Sant Jordi

Maçanet de la Selva

D’altra banda, un cop valorada la situació del centre d’educació especial Ventijol
de Blanes, des del Departament d’Educació s’ha incrementat la plantilla de personal docent en un dotació addicional per disminuir la ràtio d’alguns grups i millorar
l’atenció d’aquest alumnat.
Barcelona, 20 de setembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 402/XII, sobre la modificació
de la matrícula ordinària de la modalitat presencial de les escoles
oficials d’idiomes
290-00373/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 46830 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 402/XII, sobre la
modificació de la matrícula ordinària de la modalitat presencial de les escoles oficials d’idiomes (tram. 290-00373/12), us informo del següent:
Amb l’objectiu de simplificar la normativa que regula els preus públics dels ensenyaments, cursos i monogràfics que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes
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(EOI), la Subdirecció General d’Administració i Organització de Centres Públics
està treballant en l’elaboració d’una nova ordre de preus públics que reculli els preus
actualment existents que s’apliquen a les EOI i faci proposta de supressió, modificació o creació, incloses les bonificacions i exempcions aplicables sobre aquests preus,
i d’acord amb les necessitats.
A banda de les bonificacions i exempcions generals que s’apliquen als preus públics vigents en l’actualitat, s’aplica l’exempció del pagament per a les persones o col·
lectius concrets que queden recollits a la pàgina web del Departament d’Educació a
l’apartat d’ensenyaments corresponent.
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/
preu-public/
També s’estudiarà com permetre el pagament fraccionat en diverses mensualitats
de la matrícula ordinària de la modalitat presencial.
Barcelona, 20 de setembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 428/XII, sobre l’ampliació
dels mossos d’esquadra destinats a Premià de Mar i l’increment dels
recursos de les àrees bàsiques policials
290-00398/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 46181 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 428/XII, sobre
l’ampliació dels mossos d’esquadra destinats a Premià de Mar i l’increment dels recursos de les àrees bàsiques policials (número de tramitació 290-00398/12), us informo del següent:
Actualment, el nombre d’efectius de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de l’ABP Premià de Mar és de 109. A més d’aquests efectius, en les competències policials que es porten a terme en el territori d’influència d’aquesta ABP,
també participen els efectius dels serveis regionals de la Regió Policial Metropolitana Nord i els serveis centrals. Aquests modulen la seva participació en el territori
d’acord amb la fluctuació de les necessitats globals que els ocupen.
En el territori d’influència només d’aquesta ABP, en la garantia de la seguretat
ciutadana, també hi contribueixen 10 cossos de policia local, amb un total de 229
efectius.
La previsió d’increment d’efectius a aquesta comissaria no es podrà determinar
fins a finals d’any, atès que s’estan duent a terme diversos processos i oferiments
que, hores d’ara, no permeten fer aquesta anàlisi:
– Presa de possessió de l’assignació de llocs de treball del concurs general, prevista en 5 fases entre principis de setembre i finals d’octubre de 2019.
– Reassignació dels efectius en pràctiques de la darrera promoció un cop finalitzada la temporada d’estiu, per distribuir-los d’acord amb l’activitat ordinària durant
l’any.
– En procés de resolució un oferiment de redistribució territorial del servei d’USC.
– Primera fase del Projecte d’integració de sales de comandament, que comporta
el trasllat de la Sala Central de Comandament i la integració de la Sala Regional de
Comandament Central i la Sala Regional de Comandament de Pirineu a la Sala CA4.50.01. Compliment de resolucions
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GTU. Aquesta actuació també comportarà una redistribució d’alguns efectius entre
els diferents serveis territorials.
– Previsió de diversos oferiments de determinats serveis centrals i d’especialitat,
que també afectaran la fotografia final dels efectius del territori.
Paral·lelament, s’està duent a terme el procés de selecció de 750 places per a l’accés a l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra, d’acord amb les bases publicades
al DOGC el 8 de gener de 2019 i que està previst que iniciïn el període de pràctiques el mes de juny de 2020.
Barcelona, 18 de setembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 429/XII, sobre l’ampliació
dels mossos d’esquadra destinats a Arenys de Mar i l’increment dels
recursos de les àrees bàsiques policials
290-00399/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 46182 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 429/XII, sobre
l’ampliació dels mossos d’esquadra destinats a Arenys de Mar i l’increment dels recursos de les àrees bàsiques policials (número de tramitació 290-00399/12), us informo del següent:
Actualment, el nombre d’efectius de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de l’ABP Arenys de Mar és de 90. La seva plantilla durant el tercer trimestre
de 2019 ha incrementat gràcies al reforç d’estiu, que redistribueix territorialment els
efectius per fer front a les necessitats dels territoris amb un increment poblacional
important a l’estiu. També gràcies a la incorporació d’efectius de la darrera promoció que van iniciar servei al juny de 2019. A més d’aquests efectius, en les competències policials que es porten a terme en el territori d’influència d’aquesta ABP, també
hi participen els efectius dels serveis regionals de la Regió Policial Metropolitana
Nord i els serveis centrals. Aquests modulen la seva participació en el territori segons la fluctuació de les necessitats globals que els ocupen.
En el territori d’influència només d’aquesta ABP, en la garantia de la seguretat
ciutadana, també hi contribueixen 5 cossos de policia local, amb un total de 107
efectius.
La previsió d’increment d’efectius a aquesta comissaria no es podrà determinar
fins a finals d’any atès que s’estan duent a terme diversos processos i oferiments que,
hores d’ara, no permeten fer aquesta anàlisi:
– Presa de possessió de l’assignació de llocs de treball del concurs general, prevista en 5 fases entre principis de setembre i finals d’octubre de 2019.
– Reassignació dels efectius en pràctiques de la darrera promoció, un cop finalitzada la temporada d’estiu, per distribuir-los d’acord amb l’activitat ordinària durant
l’any.
– En procés de resolució d’un oferiment de redistribució territorial del servei
d’USC.
– Primera fase del Projecte d’integració de sales de comandament, que comporta el trasllat de la Sala Central de Comandament i la integració de la Sala Regional
de Comandament Central i la Sala Regional de Comandament de Pirineu a la Sala
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CAGTU. Aquesta actuació també comportarà una redistribució d’alguns efectius
entre els diferents serveis territorials.
– Previsió de diversos oferiments de determinats serveis centrals i d’especialitat,
que també afectaran la fotografia final dels efectius del territori.
Paral·lelament, s’està duent a terme el procés de selecció de 750 places per a l’accés a l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra, d’acord amb les bases publicades
al DOGC el 8 de gener de 2019 i que està previst que iniciïn el període de pràctiques el mes de juny de 2020.
Barcelona, 18 de setembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 480/XII, sobre l’ampliació
dels mossos d’esquadra destinats a Mataró i l’increment dels
recursos de les àrees bàsiques policials
290-00443/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 46835 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la
Resolució 480/XII (número de tramitació 290-00443/12) sobre l’ampliació dels
mossos d’esquadra destinats a Mataró i l’increment dels recursos de les àrees bàsiques policials.
Barcelona, 26 de setembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 46835).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 22.10.2019 al 12.11.2019) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
13.11.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.10.2019.
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290-00446/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 46417 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament
de Catalunya i per tal de donar compliment a l’apartat b de la Resolució 483/XII, sobre la dotació del parc de bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal
i sobre les mancances del Cos de Bombers de la Generalitat (número de tramitació
290-00446/12), us informo del següent:
La renovació del material del Parc de Bombers de Rubí-Sant Cugat del Vallès-Castellbisbal està seguint el criteri general marcat al Pla Estratègic 2017-2022,
encabit dins del Projecte 2025 i que afecta la totalitat de parcs de bombers de Catalunya. La substitució de material també afecta el parc mòbil i la totalitat d’infraestructures de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.
Barcelona, 20 de setembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 485/XII, sobre l’ampliació
dels mossos d’esquadra destinats a Gavà i l’increment dels recursos
de les àrees bàsiques policials
290-00448/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 46836 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la
Resolució 485/XII (número de tramitació 290-00448/12) sobre l’ampliació dels
mossos d’esquadra destinats a Gavà i l’increment dels recursos de les àrees bàsiques
policials.
Barcelona, 26 de setembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 46836).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 22.10.2019 al 12.11.2019) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
13.11.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.10.2019.
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4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 70/XII, sobre la inoperància del
Govern
390-00070/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 46214 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Moció 70/XII del Parlament de Catalunya,
sobre la inoperància del Govern (tram. 390-00070/12), s’informa del següent:
En compliment a l’establert a la Moció 70/XII, i d’acord amb l’article 10 de la
Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,
correspon al president o presidenta de la Generalitat, en exercici de la més alta representació de la Generalitat, convocar les eleccions al Parlament. Així mateix,
l’article 12 de la mateixa llei,estableix que correspon al president o presidenta de la
Generalitat, en exercici de la direcció de l’acció del Govern, plante-jar al Parlament,
amb deliberació prèvia del Govern, una qüestió de confiança. Aquest meca-nisme
es troba regulat també en l’article 153 del Reglament del Parlament de Catalunya.
Cal afegir, a més, que l’article 161.1 del Reglament del Parlament de Catalunya
concreta que les mocions subsegüents a una interpel·lació no poden ésser de censura
al Govern.
Barcelona, 16 de setembre de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència

Control del compliment de la Moció 87/XII, sobre la política de
seguretat pública, emergències i protecció civil
390-00087/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 46837 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la
Moció 87/XII (número de tramitació 390-00087/12) sobre la política de seguretat
pública, emergències i protecció civil.
Barcelona, 26 de setembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 46837).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 26.11.2019 al 17.12.2019) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
18.12.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.10.2019.

Control del compliment de la Moció 108/XII, sobre la gestió del
territori, la lluita contra el despoblament rural i els ajuts a zones que
han patit incendis forestals
390-00108/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 46198 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 108/XII, sobre la gestió del territori,
la lluita contra el despoblament rural i els ajuts a zones que han patit incendis forestals (tram. 390-00108/12), us informo del següent:
L’1 d’agost ja es va aprovar l’Acord de Govern pel qual s’impulsen mesures urgents per tal de pal·liar els danys ocasionats per l’incendi forestal amb l’objectiu de
recuperar la capacitat productiva a les comarques de la Ribera d’Ebre, les Garrigues
i el Segrià. Aquestes mesures s’acompanyaran per més actuacions a mitjà termini,
com poden ser el reforç de la política de regadiu, entre d’altres.
Les actuacions dutes a terme en aquest primer paquet són:
En primer lloc, mesures de restauració de la coberta vegetal afectada per l’incendi i retirada de la fusta cremada. Les mesures de restauració de la coberta vegetal
afectada per l’incendi i retirada de la fusta cremada són les encaminades a la retirada de l’arbrat cremat o afectat per a facilitar la regeneració i disminuir els riscos
relacionats amb l’erosió i la sanitat vegetal. Aquestes actuacions inclouen, tant la
realització de feixinades amb les restes de la vegetació cremada en les zones amb
el risc d’erosió més elevat per la situació o pendent, com la retirada de la biomassa
restant. Aquestes mesures estan sent executades per les unitats corresponents del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i les entitats vinculades o dependents de l’Administració de la Generalitat, prèvia la definició dels treballs a realitzar-hi.
En segon lloc, intervencions estratègiques en les infraestructures bàsiques per a
la prevenció d’incendis forestals. Aquestes actuacions inclouen la neteja i condicionaments de camins, l’establiment de franges estratègiques de protecció i punts d’aigua, i la construcció dels trams necessaris per realitzar els treballs de restauració
així com l’extensió de les xarxes de regadiu a parcel·les agrícoles aptes per a regadiu
amb finalitat de prevenció d’incendis.
En tercer lloc, l’establiment de línies de préstecs a les explotacions agrícoles, ramaderes i forestals i ales comunitats de regants per a la restitució del potencial productiu.A través de l’Institut Català de Finances (ICF) s’instrumenta una línia de préstecs amb interessos bonificats per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació que podrà ser ampliada en funció de les disponibilitats pressupostàries, amb la finalitat de recuperar el potencial productiu de les finques afectades
per l’incendi, per finançar les necessitats de circulant i inversions per a la replantació
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o restauració dels conreus llenyosos, la reparació i restauració de les infraestructures
hidràuliques de regadiu i la rehabilitació de les xarxes de reg de les parcel·les afectades, que estiguin declarades com de regadiu a la darrera declaració DUN.
Barcelona, 19 de setembre de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació

4.52.

Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05.

Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant
el Ple perquè informi sobre el suport que va donar als comitès de
defensa de la República, el respecte de les resolucions judicials i
l’acatament de l’ordenament constitucional
361-00017/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 46399).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019.
A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 172 del Reglamento del Parlamento, propone la
siguiente comparecencia ante el Pleno del Parlamento:
Cargo
Presidente de la Generalitat, Sr. Joaquim Torra i Pla
Motivación
Teniendo en cuenta los planes de acciones violentas y la tenencia de pre-cursores
de explosivos que habrían sido hallados a diversos miembros de los autodenominados CDR en el marco de una investigación judicial por, entre otros, posibles delitos
de rebelión y terrorismo, exponer públicamente si se retracta de haber alentado las
acciones radicales de los CDR y se compromete a acatar las normas vigentes de
nuestro ordenamiento constitucional democrático y a respetar todas las resoluciones
judiciales, trasladando un mensaje de tranquilidad y moderación a partidos y asociaciones independentistas, o por el contrario no ha variado su política de apoyo a
dichos CDR.
Finalidad
Someterse al debido control parlamentario en relación con el motivo de esta solicitud.

Palacio del Parlamento, 23 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs
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361-00018/12
SOL·LICITUD

Presentació: SP PPC (reg. 47066).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019.
A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 172 del Reglament del
Parlament, proposa la compareixença davant el Ple del Parlament següent:
Càrrec
President de la Generalitat
Motivació
Amb motiu de la investigació judicial que està duent a terme l’Audiència Nacional fruit de la detenció de set activistes independentistes, als que s’imputen els delictes de pertinença a organització o grup terrorista, tinença d’explosius i conspiració
per al delicte d’estralls, ha transcendit a l’opinió pública que el president de la Generalitat, Joaquim Torra, era coneixedor d’alguns dels plans previstos pels Equips de
Resposta Tàctica (ERT) dels anomenats Comitès de Defensa de la República (CDR),
fins i tot, que un dels detinguts ha reconegut haver mantingut una trobada amb cap
de l’executiu català.
Però més enllà del possible coneixement per part del president de la Generalitat
dels presumptes plans del ERT, també s’ha fet públic que els ERT comptàvem, presumptament, amb l’ajuda del president de la Generalitat per a materialitzar alguns
dels seus plans.
Finalitat
Informar de la relació del president de la Generalitat de Catalunya amb els detinguts per l’Audiència Nacional per presumpte pertinença a organització o grup
terrorista, tinença d’explosius i conspiració per al delicte d’estralls, així com també,
informar sobre el presumpte coneixement per part del president dels plans previstos
pels Equips de Resposta Tàctica (ERT) dels anomenats Comitès de Defensa de la
República (CDR).

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

4.70.05.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya corresponent
al 2018
334-00072/12
PRESENTACIÓ: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
Reg. 46525 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Justícia: Mesa del Parlament,
01.10.2019

Al president del Parlament de Catalunya

Molt Honorable President,
Poso a la vostra disposició la Memòria d’activitat dels òrgans judicials a Catalunya corresponent a l’any 2018.
El document recull les dades d’activitat, anàlisi de situació i les més urgents necessitats tant de planta i demarcació, com d’organització i de recursos humans.
D’acord amb la previsió recollida a l’article 59.5 de l’Estatut de Catalunya, resto
a la disposició seva i de la Cambra per tal de presentar la memòria adjunta al conjunt
de representants al Parlament.
Cordialment
Barcelona, 2 de setembre de 2019
Jesús Ma. Barrientos Pacho, president
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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