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3. Tramitacions en curs

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
pressupostària de la Generalitat
302-00228/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 75461 i 75769 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del 
 Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la In-
terpel·lació al Govern sobre la política pressupostària de la Generalitat (tram. 300-
00288/12).

Moción
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Fijar como prioridad presupuestaria la protección social y la reactivación eco-

nómica en aras a garantizar una respuesta eficaz ante el Covid-19, dando cobertu-
ra a los colectivos y sectores afectados por esta grave crisis sanitaria, económica y 
social.

2. Efectuar una revisión de las partidas de gasto correspondientes al presupuesto 
del ejercicio 2020, con el objetivo de detectar y liberar aquellos recursos destinados 
a temas no prioritarios y reorientarlos para activar medidas económicas y de pro-
tección social, imprescindibles y urgentes, ante los efectos económicos y sociales 
derivados de la pandemia.

3. Establecer un plan de emergencia y apoyo a las familias catalanas, dotándolo 
de los fondos no prioritarios reorientados hacia ellas, priorizando la atención a los 
colectivos más vulnerables y a los autónomos y pymes de sectores económicos más 
afectados.

4. Presentar el resultado de la revisión efectuada y el plan de emergencia y apoyo 
a las familias catalanas ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlament en 
el plazo de un mes desde la aprobación de esta moción.

5. Emitir puntualmente la orden que dicte las normas de elaboración de los pre-
supuestos de la Generalitat de Cataluña para el año 2021, con el objetivo de dar 
cumplimiento al mandato de este Parlament de presentar los presupuestos 2021 an-
tes del 10 de octubre, que es el plazo establecido por la Ley de finanzas públicas de 
Cataluña.

6. Impulsar medidas que tenga como finalidad la conveniencia de revertir o de 
frenar la decadencia económica de Cataluña. Y en particular a: (i) mejorar la com-
petitividad de las empresas; (ii) impulsar medidas para que el turismo nacional e 
internacional vuelva a Cataluña y (iii) evitar las políticas de confrontación para que 
el comercio de Cataluña no sufra las consecuencias de dichas políticas.

7. Presentar en sede parlamentaria en el plazo de un mes desde la aprobación de 
la presente moción, un informe sobre la planificación de las acciones que tiene pre-
visto realizar el Govern de la Generalitat con inmediatez y hasta el final de la legis-
latura, para la reactivación económica y paliar la crisis social, teniendo en cuenta 
los siguientes escenarios: (i) no disposición de una vacuna contra el Covid-19 o dis-
posición de la vacuna contra el Covid-19 sin posibilidad de disponer de ella masiva-
mente antes de un año; o (ii) disposición masiva de una vacuna contra el Covid-19 
en los próximos meses.
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En particular, en dicho informe deberá incluirse la planificación concreta que ti-
ene prevista la Generalitat de Cataluña impulsar para que los siguientes sectores, se 
recuperen con  la máxima celeridad de los efectos que ha provocado el Covid-19 en 
ellos, con mención expresa de a qué partidas de gasto se han destinado los recursos 
procedentes del Fondo Covid-19 que ha creado el Gobierno de España:  (i) el turis-
mo y la campaña de otoño- invierno del 2020 y  primavera-verano del 2021; (ii) la 
industria; (iii) el comercio; (iv) la hostelería y restauración  y (v) el sector cultural.

Palacio del Parlamento, 7 de agosto de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desinformació 
i la manca de transparència en l’actuació de la Generalitat a l’exterior
302-00229/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 75462 i 75762 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Govern sobre la desinformació i la manca de transparència en l’actuació de la 
Generalitat a l’exterior (tram. 300-00289/12).

Moción
1. El Parlament de Cataluña: 
a. Condena la falta de transparencia y la opacidad del Govern de la Generalitat 

demostrada en la desatención de las peticiones de información o documentación pú-
blica realizadas por los grupos y subgrupos parlamentarios y los diputados que los 
componen. 

b. Recuerda que la transparencia es una obligación de todos los poderes y auto-
ridades públicas que permite el control democrático de su actuación por los ciuda-
danos y facilita la lucha contra la corrupción. 

c. Reitera su compromiso con la transparencia y el derecho constitucional y es-
tatutario de acceso a la información y documentación pública de todos los ciuda-
danos. 

d. Reprueba al exconseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y 
Transparencia, Sr. Bosch, por haber faltado a la verdad y no actuar con honestidad  
y transparencia al negar en sede parlamentaria que conociese casos de posible aco-
so sexual en su Departamento y no actuar con la debida diligencia, circunstancias 
estas últimas que habrían sido acreditadas por los informes de Función Pública de 
la Administración de la Generalitat.  

e. Condena la actitud deshonesta y amenazante del exconseller de Acción Ex-
terior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Sr. Bosch, con las diputadas de 
diferentes grupos parlamentarios durante la sustanciación de su comparecencia par-
lamentaria del pasado 29 de julio de 2020 para informar sobre los presuntos casos 
de acoso sexual vinculados a su exjefe de Gabinete en el Departamento.

2. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
a. Cumplir diligentemente y dentro de los plazos legales su deber de responder 

las preguntas parlamentarias y de entregar la información o documentación pública 
solicitada tanto por los diputados del Parlament como por cualquier persona.
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b. Atender y colaborar de manera diligente y temporánea con los requerimientos 
de los organismos e instituciones públicas que fiscalizan su actuación.

c. Agilizar la comunicación entre el Govern y cualquier diputado/a cuando trans-
currido el plazo de entrega de la información solicitada según el Reglamento del 
Parlament, ésta no haya sido facilitada o lo haya sido de forma parcial, lo que motive 
un requerimiento del diputado a la Mesa del Parlament, se active una comunicación 
directa con el diputado. A tal fin dicha comunicación directa con el Govern tiene 
por objeto que el diputado pueda aclarar y dar toda suerte de detalles para que el 
Govern proporcione dicha información en un plazo no superior a lo establecido en 
el Reglamento del Parlament.

4. Dar explicaciones en sede parlamentaria y a todos los catalanes de qué se hizo 
con los datos personales para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre 
de 2017, así como qué se ha hecho con los mismos después.

5. Solicitar a la Sindicatura de Comptes de Cataluña que elabore un informe de 
fiscalización sobre la gestión de las delegaciones del Govern en el exterior, para los 
años 2015 a 2020 inclusive.

6. Activar por el principio de publicidad activa la transparencia de los altos car-
gos y personal eventual. A tal fin, se solicita que los altos cargos y personal eventual 
del Govern publiquen sus agendas de reuniones con actividades relacionadas con el 
exterior y comparezcan en el Parlament para dar explicaciones de su actividad si 
cualquier grupo parlamentario así lo solicita.

7. Establecer un plan concreto para que el Govern auxilie económica y social-
mente a los pensionistas venezolanos mientras no cobren su pensión y residan en 
Cataluña. A tal efecto deberá presentar este plan en el Parlament de Cataluña en un 
plazo de como máximo dos meses, a partir de la aprobación de esta moción.

8. Presentar un plan para reducir gastos del Departament de Accion Exterior, 
Transparencia y Relaciones Institucionales a fin de liberar recursos para afrontar la 
pandemia del Covid-19. Presentar este plan en el Parlament de Cataluña en un plazo 
de como máximo dos meses.

Palacio del Parlamento, 7 de agosto de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç  
de la política general del Govern
302-00230/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 75758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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 161 del Reglament del 
Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
el balanç de la política general del Govern (tram. 300-00290/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya: 
a) Constata que la manca per part del Govern d’un projecte social i polític per al 

conjunt dels catalans i la seva incapacitat d’arribar a acords i entesa davant els reptes 
als que s’enfronta la societat catalana ha condemnat la dotzena legislatura al fracàs. 
Així, el Parlament de Catalunya manifesta que l’actual legislatura resta liquidada a 
l’espera de la necessària convocatòria electoral.
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b) Manifesta que l’acció política del Govern, dissenyada i dirigida només a una 
part minoritària de la societat catalana, s’ha centrat en atacar i desemparar a la resta 
dels catalans en la defensa dels seus drets. La coartació de la llibertat educativa i el 
foment de l’ocupació il·legal a través de legislacions que desprotegeixen la propietat 
privada són alguns d’aquests atacs amb els que s’ha desconstruït consensos socials  
i polítics forjats al llarg dels darrers quaranta a Catalunya.

c) Manifesta la urgent necessitat d’una rectificació de l’acció i del pla de Govern. 
En aquest sentit, el Parlament constata que l’acció del Govern, donat que ens trobem 
en una legislatura esgotada i en portes d’una convocatòria electoral, s’ha de centrar en  
la lluita contra la pandèmia de la Covid-19 i en revertir els efectes socials i econò-
mics que aquesta crisi sanitària està generant.

d) Constata que la reiteració i la voluntat de continuar amb el fracassat procés in-
dependentista aprofundeix i agreuja la divisió que ha generat en la societat catalana 
i perjudica i llastra el futur l’economia catalana.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Centrar l’acció del Govern, en el que resta de legislatura, en lluitar contra la 

pandèmia generada per la Codiv-19, protegir la salut dels catalans amb un enforti-
ment del sistema de salut i revertir els efectes socials i econòmics de la crisi sani-
tària.

b) Posar en marxa, de forma immediata, els acords i les mesures contingudes en 
la Resolució 842/XII del Parlament de Catalunya, sobre la resposta a la crisi sanità-
ria, social i econòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19, i en la Resolució 
849/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gestió de les residència per a gent gran 
i per a persones amb discapacitat durant la pandèmia de la Covid-19.

c) Presentar, davant la Cambra i abans de finalitzar el mes de setembre d’en-
guany, les modificacions, aprovades i previstes, del pressupost de la Generalitat per 
al 2020 per a fer front a la crisi sanitària, social i econòmica generades per la Co-
vid-19.

d) Gestionar la crisi sanitària generada per la Covid-19 amb rigor, responsabili-
tat, unitat de criteri i d’acció dins l’executiu i amb eficàcia. En aquest sentit, s’insta 
el Govern a actuar sense improvisacions, constants canvis de criteri i falta d’unitat 
de l’executiu en l’adopció de mesures per a lluitar contra la pandèmia ja que aquestes 
situacions transmeten intranquil·litat i inseguretat a la ciutadania.

e) Aprovar, a través de l’adopció de decrets llei, una reforma fiscal que contingui 
una rebaixa impositiva com a mesura d’estímul i suport als sectors de l’economia 
catalana més colpits per la pandèmia de la Covid-19, així com una rebaixa de l’im-
post de la renda per a les persones amb menys ingressos i que s’han vist afectats per 
la crisi econòmica que ha ocasionat la pandèmia.

f) Revertir l’increment aprovat amb plena pandèmia de la Covid-19 de l’impost 
de successions i donacions i de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

g) Preservar el Servei d’Educació de Catalunya com a mitjà per a garantir a Ca-
talunya el dret a la llibertat educativa de les famílies. En aquest sentit, i per evitar 
la limitació de les llibertats educatives, s’insta a garantir la vigència i la suficiència 
dels concerts educatius vigents així com el finançament públic a través del concert 
a l’escola diferenciada.

h) Derogar el Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgent per a 
millorar l’accés a l’habitatge i el Decret llei 1/2020, del 21 de gener, pel qual es mo-
difica el Decret llei 17/2019 ja que representen un atac directe i frontal a la propietat 
privada i fomenten l’ocupació il·legal d’habitatge.

i) Davant el preocupant augment d’ocupacions il·legals d’habitatges que s’està pro-
duint a Catalunya, posar en marxa, de forma immediata, un pla de protecció de propie-
taris i veïns davant les ocupacions que deterioren la convivència social a les comunitats 
de propietaris i barris. Aquest pla s’ha de centrar, almenys, en: 
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1. Incrementar la seguretat jurídica a propietaris i petits arrendadors que els pro-
tegeixi davant l’ocupació il·legal i els permeti recuperar l’habitatge de forma ràpida.

2. Millorar l’actuació de la Generalitat, especialment l’actuació policial, davant 
denúncies d’ocupacions il·legals d’habitatges per tal que els denunciants no es sentin 
desprotegits ni desemparats.

3. Revisar el protocol policial d’actuació davant l’ocupació il·legal d’habitatges 
per tal d’agilitzar la resposta quan l’ocupació prové de màfies que persegueixen, en-
tre altres, beneficis d’índole econòmics amb actuacions i activitats il·legals, tot incre-
mentant la vigilància i el control sobre aquestes màfies.

5. Sol·licitar al Govern d’Espanya les modificacions legals oportunes que perme-
tin el desallotjament d’un immoble ocupat de forma il·legal en el termini de 24 ho-
res, així com evitar que l’ocupació d’un immoble permeti la inscripció dels ocupants 
en el padró municipal.

4. Reforçar la protecció social que presta directament de la Generalitat, així com 
la que es presta a través dels ajuntaments, davant les d’ocupacions que venen moti-
vades per motius socials i/o econòmics sobrevinguts, tot buscant solucions a aques-
tes famílies a través del parc públic d’habitatges de la Generalitat.

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el confinament 
de Lleida i el baix Segrià
302-00231/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 75759 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la In-
terpel·lació al Govern sobre el confinament de Lleida i el baix Segrià (tram. 300-
00282/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya reprova la Consellera de Salut per la descoordina-

ció, manca d’informació i improvisació en el confinament del Segrià.
2. El Parlament de Catalunya lamenta la manca d’informació i cooperació amb 

els Ajuntaments i els seus alcaldes en la presa de decisions del confinament del Se-
grià, així com la informació confusa i poc concreta cap al conjunt de la ciutadania.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
3. Sol·licitar els recursos, col·laboració i ajuda del Govern de l’Estat quan sigui 

necessari en la lluita contra la pandèmia, evitant les situacions viscudes anterior-
ment.

4. Impulsar una nova línia d’ajuts per compensar els greus perjudicis econòmics i 
socials, a empreses i famílies, ocasionats per la Covid-19 i el confinament del Segrià.

5. Publicar els informes i les dades que varen justificar el confinament de Lleida 
i els sis municipis del Segrià.

6. Destinar part del Fons Covid-19 que rebrà la Generalitat de Catalunya per part 
de l’Estat per fer front a les conseqüències de la Covid-19 als municipis més afec-
tats de Lleida.
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7. Augmentar els recursos educatius i el pressupost necessari per tal de poder 
iniciar el curs escolar amb les màximes garanties i seguretat pels alumnes, profes-
sionals i les famílies, donant compliment a la disminució de ràtios, contractació de 
mestres, nous espais o la gestió de les quarantenes, entre d’altres.

8. Establir un calendari d’inversions pendents a les Comarques de Lleida, en di-
ferents anualitats, que permeti deixar de ser el territori de tot Catalunya on més ha 
disminuït la inversió de la Generalitat els darrers 10 anys.

9. Reforçar el sistema de vigilància epidemiològica i de salut pública que permeti 
detectar possibles brots de la Covid-19 i tallar les cadenes de transmissió, amb un 
augment dels rastrejadors, entre d’altres.

10. Augmentar els recursos humans i materials dels Centres d’Atenció Primària 
per actuar des de la proximitat, recuperant els serveis perduts, i reforçar els sistemes 
de coordinació amb l’atenció hospitalària.

11. Augmentar la dotació de Mossos d’Esquadra a les Comarques de Lleida, i a 
les zones rurals, per tal de garantir la seguretat i tot el desplegament del Procicat. 
Al mateix temps, assegurar les mesures d’autoprotecció suficients pels agents per tal 
que duguin a terme de manera segura les tasques encomanades.

12. Executar el Pla de Contingència de protecció de residències que el Govern va 
aprovar el juliol d’enguany, garantint prioritàriament l’augment de llits, la coordina-
ció amb l’atenció primària, la contractació de més professionals de reforç al Segrià 
i la reubicació de residents en espais alternatius.

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Òscar Ordeig i Molist, diputat,  

GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió 
econòmica
302-00232/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 75760 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Alícia Romero Llano, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre la gestió econòmica (tram. 300-00283/12).

Moció
El Parlament de Catalunya constata: 
1. La pèrdua del lideratge econòmic de Catalunya dins Espanya en relació al PIB 

degut a la falta d’estabilitat política i jurídica que hem patit en els darrers tres anys 
i que ha portat clares conseqüències negatives.

2. La pèrdua de la competitivitat de Catalunya en relació a altres regions  europees 
situant-nos avui per sota de la mitjana, en la posició 161 d’un total de 268 regions.

3. L’existència d’un Govern dividit i esgotat que no té capacitat d’acordar interna-
ment les solucions necessàries per gestionar i resoldre la crisis sanitària, econòmica 
i social que patim.

4. La falta de voluntat, diàleg i cerca d’acords del Govern de la Generalitat amb 
els grups parlamentaris, sobretot en un moment com l’actual en què calen més que 
mai consensos per afrontar la major crisis sanitària, econòmica i social de les dar-
reres dècades.
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5. L’incompliment sistemàtic, per part del Govern de la Generalitat de Catalu-
nya, de la majoria de resolucions aprovades en el Ple del Parlament, a iniciativa de 
la oposició.

El Parlament de Catalunya insta el President de la Generalitat a: 
6. Convocar eleccions amb la màxima celeritat per tal que els i les ciutadanes de 

Catalunya decideixin democràticament un nou Govern.

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Alícia Romero Llano, diputada,  

GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
industrial
302-00233/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 75768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

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

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre la política industrial (tram. 300-00284/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar i aprovar enguany, amb els actors socials integrants del Pacte Nacio-

nal per a la Indústria, l’elaboració d’un Pacte industrial per a la reactivació amb l’ob-
jectiu d’avaluar i acordar les intervencions necessàries per a minimitzar l’impacte de 
la crisi derivada de la covid-19 en el sector industrial.

Aquest pacte, de durada limitada, no substituirà al Pacte Nacional per a la Indús-
tria. Tindrà com a objectiu la intervenció en el curt termini per garantir la reactiva-
ció d’activitats i sectors en risc mantenint tant l’activitat productiva com l’ocupació.

2. Impulsar un Pacte Nacional per a la Indústria 2030, amb l’objectiu d’acordar 
les polítiques palanca necessàries per abordar una estratègia de reindustrialització 
i de transformació del model productiu sobre els eixos de l’Agenda europea 2030.

Aquest pacte, de deu anys de durada, serà revisable meitat de la seva execució 
(any 2025) per tal d’avaluar la seva execució, l’eficiència de les mesures i l’adequa-
ció dels objectius.

3. El PNI 2030 –a més de fixar nous objectius a mitjà i llarg termini– ha de ga-
rantir l’execució dels compromisos no complerts del PNI 2017-2020. Especialment 
en aquells que són centrals per a la transformació del model productiu català.

El PNI 2030 incorporarà els compromisos no executats, especialment en els tres 
eixos següents: 

3.1 Transició energètica: 
a. L’aprovació de la Llei de Transició energètica i el desplegament del Pla Naci-

onal Integrat d’Energia i Clima a Catalunya.
b. La transformació de l’Institut d’Energia de Catalunya (Icaen) en l’Agència 

d’Energia de Catalunya, amb capacitat de planificació i governança sobre la transi-
ció energètica a Catalunya.

c. La implementació del Pla d’Acció d’Eficiència energètica a la indústria catala-
na amb la finalitat de reduir la intensitat energètica dels processos productius.
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3.2 Economia circular: 
d. L’aprovació d’una nova llei de residus de Catalunya adequada als compromi-

sos europeus en matèria de residus.
e. La transformació de l’Agència de Residus de Catalunya en l’Agència de Re-

cursos amb capacitat de planificació i governança sobre la transició a l’economia 
circular.

f. L’impuls d’una estratègia catalana de simbiosi industrial així com plans i pro-
grames d’ecodisseny, recuperació i reutilització de subproductes industrials.

3.3 Indústria 4.0.
a. Desplegar l’accés a la xarxa de banda ampla a tot el territori català.
b. Desenvolupar el Hub d’impressió 3D amb la coparticipació dels agents eco-

nòmics i socials.
c. Garantir la suficiència pressupostària dels Plans i programes de suport a les 

pimes en la transició a la indústria 4.0.
4. Promoure la creació de Pactes territorials per a la indústria amb la participació 

del conjunt de les administracions municipals i supramunicipals i dels actors socials 
implicats amb l’objectiu d’adequar les polítiques industrials a la diversitat del territo-
ri català i d’implicar al conjunt d’administracions en el desplegament de l’estratègia 
industrial catalana.

5. Garantir la suficiència pressupostària per a l’execució del Pla de suport a la 
indústria de l’automoció i de la mobilitat així com dels futurs acords de reindustria-
lització dels centres de Nissan a Catalunya.

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP
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4. Informació

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament  
de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Laia Garrido Angarón 
Laia Garrido Angarón fou nomenada auxiliar de la Secretaria de la Vicepresi-

dència Segona del Parlament, com a personal eventual, l’1 d’octubre de 2019.
En data del 28 d’agost de 2020, Laia Garrido Angarón ha presentat la renúncia 

al càrrec, amb efectes de l’1 de setembre de 2020.
De conformitat amb el que estableixen els apartats 3 i 5 de l’article 39 dels Esta-

tuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atri-
bucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Laia Garrido Angarón, auxiliar de la Secretaria de la Vicepresidència 

Segona del Parlament, com a personal eventual, amb efectes de l’1 de setembre de 
2020, tot agraint-li els serveis prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el president del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el 
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 
de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

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

El president del Parlament, Roger Torrent i Ramió
Palau del Parlament, 31 d’agost de 2020

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament  
de Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament d’Antonio Valenzuela Plaza 
El 28 d’agost de 2020, el vicepresident segon del Parlament ha proposat nomenar 

Antonio Valenzuela Plaza auxiliar de la Secretaria de la Vicepresidència Segona del 
Parlament, com a personal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em con-
fereix la normativa vigent,
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Resolc: 
Nomenar Antonio Valenzuela Plaza auxiliar de la Secretaria de la Vicepresidèn-

cia Segona del Parlament, com a personal eventual, amb efectes de l’1 de setembre 
de 2020, amb els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el president del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el 
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 
de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

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

El president del Parlament, Roger Torrent i Ramió
Palau del Parlament, 31 d’agost de 2020
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