
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 559/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un mapa de sòls 
i de criteris tècnics que facilitin la coordinació dels treballs edafològics
250-00810/12
Adopció 5

Resolució 560/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació de la platja del Rec 
del Molí, a l’Escala
250-00835/12
Adopció 5

Resolució 561/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aprovació del Pla especial 
d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera i sobre l’elaboració de criteris tèc-
nics que facilitin la coordinació dels treballs edafològics
250-00851/12
Adopció 6

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reconeixement de Juan Guaidó com a president de 
Veneçuela
250-00628/12
Retirada 7

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fis-
cals i financeres, i de la Llei 20/2000, del 29 de desembre, de creació de l’Institut 
Català de les Indústries Culturals
202-00064/12
Presentació: GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units, GP CatECP 8

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir quatre membres de la Junta de Govern de l’Institut Català 
Internacional per la Pau
284-00003/12
Propostes de candidats 11

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la retirada del Pla director urbanístic de l’activitat eco-
nòmica Sant Marçal - Cal Vies, al Penedès
250-00985/12
Presentació: GP CatECP 12

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · quart període · número 435 · dijous 10 d’octubre de 2019

Dos fascicles, fascicle primer

Correcció d'errades
Nota adhesiva
– El Procediment per a elegir quatre membres de la Junta de Govern de l’Institut Català Internacional per la Pau (284-00003/12), pàgina 11, ha estat modificat en el BOPC 438, pàgina 22.

Anul·lació tràmit
El número de tramitació 258-00020/12, publicat a la pàgina 42, així com l’acord de presentació i el termini obert han estat anul·lats en el BOPC 456, pàgina 15.



BOPC 435
10 d’octubre de 2019

Taula de contingut 2

Proposta de resolució sobre les accions urgents en el dia de la celebració del tras-
torn específic del llenguatge
250-00986/12
Presentació: GP Cs 13

Proposta de resolució sobre la defensa de la pagesia i d’un preu digne del raïm i el vi
250-00987/12
Presentació: GP PSC-Units 14

Proposta de resolució sobre les urgències pediàtriques al Prat de Llobregat
250-00988/12
Presentació: GP PSC-Units 15

Proposta de resolució sobre el Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatius
250-00989/12
Presentació: GP PSC-Units 16

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pla integral de l’Alzheimer per 
al període 2020-2023
250-00990/12
Presentació: SP PPC 17

Proposta de resolució sobre els metges que pateixen malalties mentals o addiccions
250-00991/12
Presentació: SP PPC 19

Proposta de resolució de rebuig de l’ús de la coacció i la violència en concentra-
cions i manifestacions
250-00992/12
Presentació: GP Cs 20

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2019, sobre l’Institut Català de la 
Salut, corresponent al 2015
256-00025/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 22

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2019, sobre Infra estructures.cat, 
corresponent als exercicis del 2012, el 2013 i el 2014
256-00027/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 24

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 2019-2020
302-00137/12
Esmenes presentades 26

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques res-
pecte als aliments malsans
302-00138/12
Esmenes presentades 28

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral en el 
sector públic
302-00139/12
Esmenes presentades 32

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política econòmica i pres-
supostària
302-00141/12
Esmenes presentades 37

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lleialtat institucional a la de-
mocràcia i a l’estat de dret
302-00142/12
Esmenes presentades 41



BOPC 435
10 d’octubre de 2019

Taula de contingut 3

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2019, sobre l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017
258-00020/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 42
Termini per a demanar la presentació de l’informe 42

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2019, sobre el Consell Comarcal 
d’Osona i consorcis dependents, corresponent a l’exercici 2016
258-00021/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 43
Termini per a demanar la presentació de l’informe 43

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00003/12
Substitució de diputats 44

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucio-nals i Transparència
410-00004/12
Substitució de diputats 44

Composició de la Comissió de Territori
410-00007/12
Substitució de diputats 44

Composició de la Comissió de Cultura
410-00010/12
Substitució de diputats 45

Composició de la Comissió d’Empresa i Coneixement
410-00012/12
Substitució de diputats 45

Composició de la Comissió d’Educació
410-00016/12
Substitució de diputats 46

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de l’Estatut dels Diputats
412-00001/12
Substitució de diputats 46
Designació de la presidència 46

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/12
Substitució de diputats 47

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 376/XII, sobre l’ampliació de places d’anglès 
de l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans
290-00348/12
Criteri sobre el compliment 47

Control del compliment de la Resolució 386/XII, sobre l’impuls del sector aqüícola 
del delta de l’Ebre
290-00357/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 387/XII, sobre la defensa del sector de la 
fruita dolça davant la incertesa del Brexit
290-00358/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  52



BOPC 435
10 d’octubre de 2019

Taula de contingut 4

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 76/XII, sobre la recuperació dels grans consen-
sos per a fer que Catalunya avanci
390-00076/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 53

Control del compliment de la Moció 86/XII, sobre el millorament de la gestió de la 
desaparició de persones i del suport a llurs familiars
390-00086/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 54

Control del compliment de la Moció 90/XII, sobre el garantiment del dret de vot dels 
ciutadans residents a l’exterior
390-00090/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 56

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè valori la candidatura Barcelona-Pi-
rineus 2026-2030 als Jocs Olímpics d’Hivern i presenti la valoració oficial dels Jocs 
Mediterranis celebrats a Tarragona
356-00580/12
Sol·licitud 56

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

Estats de desenvolupament i d’execució del pressupost de la Generalitat en data 
del 30 de juny de 2019
334-00073/12
Presentació: Conseller, del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 57

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeutament de la Gene-
ralitat en data del 30 de juny de 2019
334-00074/12
Presentació: Conseller, del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 57

Informe sobre la situació dels avals concedits per la Generalitat en data del 30 de 
juny de 2019
334-00075/12
Presentació: Conseller, del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 58

Informe sobre l’audiovisual a Catalunya corresponent al 2018
334-00076/12
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 58

Memòria del Consell de l’Audiovisual de Catalunya corresponent al 2018
334-00077/12
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 59

Memòria de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública cor-
responent al 2018
334-00078/12
Presentació: Elisabet Samarra Gallego, Presidenta de Comissió de Garantia del Dret d’Accés 
a la Informació Pública 59

Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals presentats al Registre 
General del Parlament.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 435
10 d’octubre de 2019

1.10. Acords i resolucions 5 

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 559/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un 
mapa de sòls i de criteris tècnics que facilitin la coordinació dels 
treballs edafològics
250-00810/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 10, 02.10.2019, DSPC-C 343

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 2 d’oc-
tubre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’erosió i la pèr-
dua de sòl (tram. 250-00810/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 41752).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Avançar en l’elaboració del mapa de sòls a escala 1: 25.000 per a recopilar i 

difondre informació de sòls a tot el territori català, amb una base edafològica homo-
gènia i d’alta qualitat, que tingui en compte les dades climàtiques, edafològiques, 
geomorfològiques i dels usos del sòl.

b) Impulsar, a partir del Grup de Treball d’Edafologia de la Comissió Tècnica 
de Geologia i Geofísica de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya 
(CT4: GG), l’elaboració de criteris tècnics que facilitin la coordinació dels treballs 
edafològics que es portin a terme a Catalunya i de les metodologies, les normes i els 
estàndards que es considerin adequats per a l’execució de les activitats en els àmbits 
de l’edafologia i les disciplines relacionades.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2019
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comis-

sió, Lucas Silvano Ferro Solé

Resolució 560/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació de la 
platja del Rec del Molí, a l’Escala
250-00835/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 10, 02.10.2019, DSPC-C 343

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 2 
d’octubre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la situació 
de la platja del Rec del Molí, a l’Escala (tram. 250-00835/12), presentada pel Sub-
grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 
43923).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar treballant per a millorar 

les aigües de bany de les platges i, en particular, a prendre totes les mesures neces-
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sàries, dins les seves competències, per a millorar la qualitat de l’aigua de la platja 
del Rec del Molí, al municipi de l’Escala (Alt Empordà).

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2019
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comis-

sió, Lucas Silvano Ferro Solé

Resolució 561/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aprovació 
del Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera i 
sobre l’elaboració de criteris tècnics que facilitin la coordinació dels 
treballs edafològics
250-00851/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 10, 02.10.2019, DSPC-C 343

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 2 d’oc-
tubre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la desertificació 
(tram. 250-00851/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el 
Grup Parlamentari Republicà (reg. 44055).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar executant, per mitjà de l’Agència Catalana de l’Aigua, les tasques 

d’inspecció, control i regularització en el Registre d’aigües amb relació als pous en 
els àmbits territorials de la seva competència, reforçant-les, si escau, i aprovar el Pla 
especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES), que, entre altres 
objectius, ha d’ajudar a garantir la protecció dels abastaments.

b) Impulsar, a partir del Grup de Treball d’Edafologia de la Comissió Tècnica 
de Geologia i Geofísica de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya 
(CT4: GG), l’elaboració de criteris tècnics que facilitin la coordinació dels treballs 
edafològics que es portin a terme a Catalunya i de les metodologies, les normes i els 
estàndards que es considerin adequats per a l’execució de les activitats en els àmbits 
de l’edafologia i les disciplines relacionades.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2019
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comis-

sió, Lucas Silvano Ferro Solé
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reconeixement de Juan Guaidó com a 
president de Veneçuela
250-00628/12

RETIRADA

Retirada pel GP Cs (reg. 47146).
Coneixement: Mesa del Parlament, 08.10.2019.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres, i de la Llei 20/2000, del 29 de desembre, 
de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals
202-00064/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP

Reg. 47836 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.10.2019

A la Mesa del Parlament
Els grups sotasignants, d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 112 

del Reglament del Parlament, presenten la Proposició de llei següent i sol·liciten que 
d’acord amb l’article 138 del Reglament, es tramiti pel procediment de lectura única: 

Proposició de llei de modificació de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres, i de la Llei 20/2000, de 29 de desembre, 
de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals

Exposició de motius
La Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres va crear l’Ofici-

na de Suport a la Iniciativa Cultural amb l’objecte de concentrar les iniciatives de 
suport i foment del departament competent en matèria de cultura i de les entitats 
adscrites.

Per la seva banda, la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de l’Institut 
Català de les Indústries Culturals va atribuir a aquesta entitat la funció d’impulsar 
la creativitat artística i la producció, la distribució i la difusió de continguts cultu-
rals, mitjançant el desenvolupament de les empreses culturals, i també fomentar el 
consum cultural i l’ampliació de mercats per a la cultura catalana, per a la qual cosa 
la faculta per concedir ajuts a les empreses culturals i facilitar-los l’accés a línies 
especials de crèdit.

La Llei 20/2000, de 29 de desembre, recull en el seu preàmbul la importància 
de les indústries culturals com a via per garantir la presència de productes culturals 
propis, és a dir, de presentar la creativitat i el punt de vista propis en el mercat cultu-
ral universal. El mateix preàmbul afegeix que, mentre que en determinats sectors 
la indústria catalana té un bon nivell de desenvolupament, en altres camps (com ara 
el cultural) cal fer un esforç per incrementar el potencial de la producció industrial 
catalana. D’altra banda, les transformacions tecnològiques que impacten en les in-
dústries culturals justifiquen també l’adopció de polítiques públiques que promoguin 
la consolidació de la indústria catalana en els sectors on està ben desenvolupada i en 
facilitin l’enfortiment en els àmbits on calgui.

La realitat que va motivar en el seu dia la creació de l’actualment denominat Ins-
titut Català de les Empreses Culturals segueix sent vigent a dia d’avui. La societat 
canviant del segle xxi situa els diferents sectors culturals davant el repte constant 
d’haver-se d’adaptar a l’evolució tecnològica i a la variació en els hàbits de consum 
de productes culturals. És necessari, doncs, que els poders públics continuïn duent 
a terme accions de desenvolupament del talent cultural i de les empreses que el 
despleguen, amb la col·laboració dels sectors implicats, per assegurar la necessària 
innovació a l’hora de definir les polítiques de suport a les empreses culturals, per tal 
de seguir reforçant el teixit empresarial en aquest àmbit.
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L’Institut Català de les Empreses Culturals disposa de dos òrgans de govern, el 
Consell General i el Consell d’Administració, que compten amb la implicació i la 
participació dels agents dels diferents sectors culturals inclosos en l’àmbit compe-
tencial de l’Institut (audiovisual, arts escèniques, música, llibre, arts visuals i cultura 
digital).

El fet que el Consell d’Administració, òrgan que aprova les bases reguladores 
dels ajuts, disposi de representants dels diversos sectors de les empreses culturals 
permet a l’Institut Català de les Empreses Culturals tenir un coneixement de les ne-
cessitats dels sectors i dissenyar les polítiques culturals necessàries per acompanyar 
el sector empresarial cultural català en el seu desenvolupament i creixement, així 
com la implicació d’aquest a partir d’un treball conjunt i de coresponsabilitat.

Des de la seva creació, l’Institut Català de les Empreses Culturals ha demostrat 
ser una eina adequada per assolir els objectius que la normativa li atribueix i que 
el sector d’activitat que abasta requereix. Per aquest motiu, la disposició transitòria 
quarta de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres ha estat mo-
dificada en diverses ocasions (per la Llei 1/2016, del 8 de juny, de modificació de la 
Llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres; per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; i per la Llei 11/2011, 
del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat ad-
ministrativa), per tal d’endarrerir la data en què les funcions que li són atribuïdes 
relacionades amb el foment, l’aprovació de bases de subvencions, convocatòries i 
atorgament d’ajuts relatius a les empreses culturals catalanes siguin assumides per 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

Escau, doncs, atribuir de manera definitiva les funcions esmentades a l’Institut 
Català de les Empreses Culturals, per tal que pugui continuar duent a terme les se-
ves funcions tal com ha fet fins a aquest moment.

Així mateix, amb la modificació que ara s’efectua s’amplien les iniciatives exclo-
ses de l’objecte de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, ja que se n’exceptuen 
les aportacions i les subvencions a les entitats participades per la Generalitat amb 
càrrec a partides nominatives i els premis competència del Departament competent 
en matèria de cultura.

Finalment, s’aprofita la reforma per incorporar als òrgans de govern de l’Insti-
tut Català de les Empreses Culturals una persona representant del Consell Nacio-
nal de la Cultura i de les Arts, entitat creada l’any 2008 i adscrita al Departament 
competent en matèria de cultura que té per objecte vetllar pel desenvolupament de 
l’activitat cultural, col·laborar en l’ordenament de la política cultural pel que fa a la 
creació artística i intervenir en la política de suport a la creació artística i cultural. 
Així mateix, es torna al redactat original de la Llei de l’ICEC en el sentit d’exigir 
explícitament que al Consell General de l’ICEC hi hagi una vocalia en representació 
dels treballadors de la creació i de les empreses culturals.

Article 1. Modificació de l’article 78 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres
Es modifica l’apartat 2 de l’article 78 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesu-

res fiscals i financeres, que resta redactat de la manera següent: 
«2. L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural té com a objecte concentrar les 

iniciatives de suport i foment del departament competent en matèria de cultura i de 
les entitats adscrites.

S’exclouen les iniciatives següents: 
a) Les que siguin competència de l’Institut Català de les Empreses Culturals.
b) Les aportacions i les subvencions a les entitats participades per la Generalitat 

amb càrrec a partides nominatives.
c) Els premis competència del departament competent en matèria de cultura.»
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Article 2. Modificació de l’article 5 de la Llei 20/2000, de 29 de 
desembre, de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals
Es modifica la lletra c de l’article 5.1 de la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de 

creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«c) Hi ha d’haver vocalies en representació, com a mínim, dels departaments 
competents en matèria de cultura, llengua, indústria, comerç, economia, noves tec-
nologies i radiodifusió i televisió; del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts; 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; de les entitats representatives 
dels ens locals, i d’organitzacions representatives dels diversos sectors de la creació 
i de les empreses culturals, incloses les dels treballadors.»

Article 3. Modificació de l’article 6 de la Llei 20/2000, de 29 de 
desembre, de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals
Es modifica l’apartat 1 de l’article 6 de la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de 

creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«1. El Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals és 
integrat per catorze membres, segons la composició que es determini per reglament.

a) És presidit pel secretari o secretària general de Cultura.
b) Hi ha d’haver vuit vocalies en representació dels departaments de l’Adminis-

tració de la Generalitat, una vocalia en representació del Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts, una vocalia en representació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i tres vocalies en representació dels diversos sectors de la creació i de 
les empreses culturals.

c) Les persones que ocupen les vocalies del Consell d’Administració hauran de 
ser ratificades pel Consell General.»

Disposició derogatòria
Es deroguen les disposicions següents: 
a) L’apartat 2 de la disposició transitòria quarta de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, 

de mesures fiscals i financeres.
b) La disposició final sisena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 

administratives, financeres i del sector públic.
c) La disposició transitòria primera del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual 

s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

Disposicions finals

Disposició final primera
Aquesta llei entrarà en vigor el mateix dia que se’n faci la publicació oficial.

Disposició final segona
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrec als pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eva Granados 

Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP; portaveus
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir quatre membres de la Junta de Govern de 
l’Institut Català Internacional per la Pau
284-00003/12

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 47885 i 48040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.10.2019 i Presidència 

del Parlament, 08.10.2019

A la Mesa del Parlament
Els grups i subgrups sotasignants, d’acord amb el que estableix l’article 179.1 del 

Reglament del Parlament, proposen com a membres de la Junta de Govern de l’Ins-
titut Català Internacional per la Pau, amb relació al Procediment per a elegir quatre 
membres de la Junta de Govern de l’Institut Català Internacional per la Pau (tram. 
284-00003/12).

– Carme Colomina i Saló
– Gemma Casal Fité
– Marco Aparicio Wilhelmi
– Magda Oranich i Solagran
Als efectes corresponents de duració del mandat, la Sra. Magda Oranich i So-

lagran substitueix al Sr. Vicent Martínez, vacant per defunció, pel que li restava de 
mandat a aquest vocal.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i 

Paretas, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánc-
hez, GP CatECP; portaveus. Carles Riera Albert, SP CUP-CC; Alejandro Fernán-
dez Álvarez, SP PPC; representants

Correcció d'errades
Nota adhesiva
– El Procediment per a elegir quatre membres de la Junta de Govern de l’Institut Català Internacional per la Pau (284-00003/12), ha estat modificat en el BOPC 438, pàgina 22.
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3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la retirada del Pla director urbanístic de 
l’activitat econòmica Sant Marçal - Cal Vies, al Penedès
250-00985/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 47067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.10.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la 
retirada del pla director urbanístic de l’activitat econòmica Sant Marçal - Cal Vies, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya, ha publicat l’avanç 

del Pla Director Urbanístic de l’activitat econòmica Sant Marçal - Cal Vies, un nou 
polígon logístic al territori, de 110 hectàrees, a la plana agrícola del Penedès, vincu-
lat a la futura central intermodal de mercaderies del Logis Penedès.

Atès que és del tot incoherent impulsar un pla parcial industrial i logístic de 110 
hectàrees, al mig de la plana penedesenca agrícola d’un elevat valor paisatgístic i 
amb presència d’una vitivinicultura rica i activa, en un indret on els terrenys estan 
qualificats de «Valor productiu agronòmic» inclosos en la unitat de paisatge «UP3. 
Plana del Penedès», que ve regulada al catàleg de paisatge de la regió metropolitana 
de Barcelona, aprovat definitivament l’11 de desembre de 2014.

A partir del 2008, la crisi va capgirar els valors conceptuals del territori –soste-
nibilitat, producció alimentària de proximitat, relació camp-ciutat, paisatge i turis-
me, energies alternatives, estalvi i reciclatge dels residus - fins el punt de convertir 
en obsolets mecanismes de planejament pensats en una altra època temporal que no 
tenia en compte criteris ecològics.

A la vista de les dades dels municipis de la Regió Penedès, s’han realitzat POUMs 
sobredimensionats, fruit encara de les excessives previsions de creixement que els 
plans de finals del segle passat contenen i que cal revisar a la baixa per adaptar-los 
a les noves necessitats.

Atès que hi ha un gran excedent de sòl industrial i residencial en tot el territo-
ri del Penedès que, donada la situació de canvi, cal valorar, amb criteris objectius 
més generals i aparcar els «detalls» de plans menors que, de posar-se en pràctica, 
dificultarien la possibilitat d’optar a un model d’ordenació territorial més sostenible, 
harmònic i coherent amb la realitat actual.

Atès que iniciar plans directors, com el de Cal Vies o el Logis Penedès, desti-
nats a magatzems logístics, pressuposa un model territorial en contra del criteri de 
gran part de la població del Penedès, ni viable, donat que actualment, s’està duent a 
terme la redacció del Pla Parcial Territorial i el Catàleg del Paisatge de la Vegueria 
Penedès, amb gran interès i participació de la societat civil. El model territorial que 
caldrà ser consensuat per ciutadania, administracions i actors econòmics al territori.

No s’han contemplat fins el moment alguns valors inherents al territori com són: 
L’arrelada i rica tradició de la vitivinicultura del territori central de la vegueria, l’es-
tructura agrària dels seus assentaments urbans, la proximitat amb les dues Àrees 
Metropolitanes veïnes de Barcelona i Tarragona, la comprovada resiliència de l’eco-
nomia agrària davant les crisis econòmiques, la tendència mundial a fomentar l’agri-
cultura de proximitat i ecològica, i la presencia del paisatge agrícola i natural que 
complementa i proporciona oci, lleure i cultura a les grans ciutats. Valors que donen 
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pautes suficients per optar a un model territorial basat en la formulació d’una Re-
gió Agroalimentària del Penedès complementària de les àrees metropolitanes que 
l’envolten.

Atès que qualsevol ordenament parcial derivat de plans anteriors, com el cas del 
Logis Penedès o Can Vies-St. Marçal, basats en la simple projecció de sòl industrial 
i logístic, sense demanda real, i desemmarcat del model que el PTPVP (Pla Terri-
torial Parcial de la Vegueria Penedès) està desenvolupant és una pura especulació 
que cal evitar.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Retirar el projecte Pla Director Urbanístic de l’activitat econòmica Sant Mar-

çal - Cal Vies.
2. Aplicar una moratòria a tot el territori de la vegueria Penedès, a tots els plans 

i projectes que puguin alterar les futures decisions derivades del debat de la ciutada-
nia del territori sobre el Pla Territorial Parcial del Penedès.

3. Proporcionar els mitjans necessaris per a que la societat civil sense excepcions 
pugui participar directament en l’elaboració del Pla Territorial Parcial de la vegueria 
Penedès.

4. Introduir i treballar sobre els criteris d’un model territorial centrat en la gestió 
d’una Regió Agroalimentària del Penedès en el marc del Pla Territorial.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre les accions urgents en el dia de la 
celebració del trastorn específic del llenguatge
250-00986/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 47083 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.10.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució a favor de prendre accions 
urgents en el dia de celebració del Trastorn Específic del Llenguatge (TEL), per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Trastorn Específic del Llenguatge (TEL) és segons la American Speech-Hea-

ring Association (ASHA), «una dificultat amb el llenguatge que no és causada per 
cap dèficit evident a nivell neurològic, intel·lectual o emocional, i que pot afectar el 
desenvolupament del vocabulari, la gramàtica i les habilitats de conversa».

En moltes ocasions, aquest trastorn presenta comorbilitat amb altres alteracions 
com a trastorn d’espectre autista, hiperactivitat, dèficit d’atenció o psicomotricitat. 
Resulta difícil fer un diagnòstic del TEL, ja que és un trastorn amb una gran diversi-
tat i heterogeneïtat en els casos que l’engloben, però tots ells tenen en comú els greus 
problemes amb el llenguatge.

Aquestes dificultats al llenguatge s’evidencien en: llenguatge inintel·ligible entre 
els 3 i 5 anys i a les subsegüents etapes; construcció ineficient del missatge tant en 
la fonètica com en la semàntica i la pragmàtica; dificultat en classificar paraules i 
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significats; dificultats a la lectoescriptura; problemes d’atenció; tendència a la hiper-
activitat i comportaments disruptius; dificultats per gestionar les emocions i per la 
sociabilització amb la frustració que això comporta, etc. Tot això provoca seriosos 
problemes en l’adquisició de coneixements.

Des que la família detecta que hi ha algun problema fins que es dóna el diag-
nòstic passa molt de temps. Poden passar 5 o 6 anys i si no hi ha diagnòstic, no es 
pot aplicar cap tractament. La intervenció primerenca és vital i determina l’evolució 
posterior de l’afectat i, per tant, és primordial millorar aquest aspecte.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Crear un protocol per tal de facilitar la detecció precoç i l’establiment de pro-

cediments d’intervenció adequats per al Trastorn Específic del Llenguatge (TEL).
2. Establir un protocol en els centres escolars que garanteixi una correcta aten-

ció a la diversitat amb els suports psicològics i logopèdics adequats per als alumnes 
amb TEL.

3. Fer difusió a les aules del TEL per a la normalització entre els companys i evi-
tar casos d’assetjament escolar.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la defensa de la pagesia i d’un preu 
digne del raïm i el vi
250-00987/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 47406 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.10.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Esther Niubó 

Cidoncha, 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 en defensa de la pagesia i per un preu digne del raïm i el vi, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Aquestes setmanes ha sorgit la notícia sobre la polèmica dels preus del raïm que 

pagaran les empreses majoristes del sector del cava. Aquesta és una molt mala notí-
cia per la comarca del Penedès i la seva gent.

El Penedès és una vegueria molt sensible a aquestes qüestions. El sector de la 
vinya és un sector transversal, que ens permet desenvolupar diferents estratègies 
territorials: 

Per aquest motiu, cal que les Administracions Públiques responsables, així com 
totes les organitzacions i empreses del sector, es coordinin per definir una estratègia 
i unes accions conjuntes per garantir la viabilitat del sector vitivinícola del Penedès 
i una política de desenvolupament territorial.

Amb aquest objectiu, cal treballar per posar en valor el sector primari en el seu 
conjunt, el paisatge natural i cultural del Penedès, que és la base de la nostra identi-
tat territorial. També impulsar polítiques turístiques, com per exemple, els projectes 
d’Enoturisme Penedès.
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La vinya i la pagesia esdevenen elements estratègics, cabdals i motivadors per 
poder mantenir el Penedès com una comarca agrària. La vinya i la pagesia es con-
verteixen en aspectes claus a preservar enfront de les pressions d’altres sectors eco-
nòmics o grans infraestructures que no tenen en compte l’impacte al sector primari 
del Penedès.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya defensa les funcions socials, territorials i de futur 

que tant el sector de la vinya com la figura de la pagesia representen pel Penedès.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
2. Constituir una taula de treball del Penedès on el Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Departament d’Empresa i Coneixement, la De-
legació del Govern del Penedès, els presidents comarcals de les quatre comarques de 
la vegueria Penedès i el sector de la vinya (presidents de la DO Penedès i DO Cava) 
així com membres d’Unió de Pagesos, JARC i l’Associació de Viticultors del Pene-
dès, puguin debatre sobre el preu del raïm i el futur del model de la vinya al Pene-
dès. Així com, definir estratègies de futur per la pagesia, la promoció del territori 
i del turisme sostenible.

3. Accelerar el desenvolupament del Pla Territorial del Penedès per tal de definir 
les estratègies territorials de la vegueria Penedès i promoure debats i accions estra-
tègiques a nivell de vegueria i a nivell del país encaminades a enfortir la pagesia i 
dignificar el treball del camp com a sector clau i estratègic de present i futur.

4. Continuar fent de mitjancer entre els productors i les grans empreses del sec-
tor de la vinya perquè no es posi el preu del raïm per sota del seu cost de conreu.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, Esther Niubó Cidonc-

ha, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre les urgències pediàtriques al Prat de 
Llobregat
250-00988/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 47407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.10.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
les urgències pediàtriques al Prat de Llobregat, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Actualment el municipi del Prat de Llobregat compta amb un servei d’urgències 

pediàtriques al CUAP Disset de Setembre per una població infantil menor de 14 
anys de 10.058 infants, segons dades de l’Idescat del 2018.

Però el municipi no té un servei d’urgència assistencial de pediatria amb perso-
nal especialitzat les 24 hores del dia. El servei d’urgències pediàtriques del CUAP 
Disset de Setembre del Prat de Llobregat atén els pacients de 15h a 22h els dies la-
borables i de 10h a 22h els festius i els caps de setmana. Fora d’aquest horari els 
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menors són atesos pel propi personal del CUAP, que compta amb un sistema d’in-
terconsulta amb l’Hospital Sant Joan de Déu.

Tant la població del Prat de Llobregat com el mateix ajuntament denuncien la ne-
cessitat de comptar amb un pediatra les 24 hores i reclamen l’ampliació de l’horari 
de les urgències pediàtriques les 24h.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Dotar d’un servei d’urgències pediàtriques, amb almenys un pediatra les 24 

hores del dia durant tots els dies de l’any, al CUAP Disset de Setembre del Prat de 
Llobregat.

2. Destinar els recursos necessaris al servei de pediatria del Prat de Llobregat, 
agilitzant les substitucions, per garantir que el nombre de pediatres efectiu sigui el 
que correspongui en tot moment.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre el Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatius
250-00989/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 47408 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.10.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat, Ramon Es-

padaler i Parcerisas, 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 Projecte de Llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatius, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 4 de febrer de 2015 el Ple del Parlament va acceptar a tràmit el Projecte de 

Llei d’Ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatius. Un Projecte 
de llei que perseguia l’adequació de la legislació vigent al respecte, atesos els canvis 
i esdeveniments succeïts entre la promulgació de la vigent Llei d’espectacles i aquell 
moment. El final precipitat de la X Legislatura uns pocs mesos després, va impedir 
la seva tramitació.

Conscient de la necessitat de l’adequació legislativa en aquesta matèria, juliol de 
2016, el Ple del Parlament va tornar a debatre i acceptar a tràmit l’esmentat Projecte 
de Llei, novament tramès pel Govern a la Cambra en el marc de l’XI Legislatura. 
Tal i com s’esdevingué a la Legislatura anterior, el projecte va ser admès a tràmit 
sense que cap dels Grups Parlamentaris hi fessin esmena a la totalitat. En aquella 
ocasió, es va nomenar la Ponència i es van substanciar diverses compareixences sol-
licitades pels diferents Grups Parlamentaris. Malauradament, el Projecte de Llei va 
decaure per idèntiques raons que ho feu en la Legislatura anterior: el final sobtat de 
l’XI Legislatura.

El l’actual Legislatura, aquest Projecte de Llei no figura en la relació d’iniciati-
ves legislatives anunciades en el seu dia pel Govern en l’àmbit competencial del De-
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partament d’Interior, un aspecte que entra en contradicció amb l’anunci del mateix 
Departament el qual, en la presentació del Protocol contra les violències sexuals en 
entorns d’oci va expressar la necessitat de modificar l’esmentada llei per a fer més 
viable l’aplicació del dit Protocol.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Trametre al Parlament, en el termini de 3 mesos, el Projecte de Llei d’orde-

nació de les activitats d’espectacles públics i recreatius, per a la seva tramitació i, si 
s’escau, aprovació.

2. Incorporar en el seu articulat l’esmena suggerida en el Protocol contra les vio-
lències sexuals en entorns d’oci per tal de fer més efectiu aquest instrument.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, Ramon Espadaler i 

Parcerisas, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pla integral de 
l’Alzheimer per al període 2020-2023
250-00990/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 47624 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.10.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre la posada en marxa d’un pla integral de l’Alzheimer 2020-2023, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La malaltia de l’Alzheimer està considerada com la gran epidèmia d’aquest se-

gle. És una patologia neurodegenerativa que es manifesta a través del deteriorament 
cognitiu i trastorns conductuals i la més freqüent entre les persones grans. Es ca-
racteritza en la seva forma típica per una pèrdua de la memòria immediata i d’altres 
capacitats mentals, a mesura que moren les cèl·lules nervioses i s’atrofien diferents 
zones del cervell. Segons les dades del darrer informe publicat pel Servei Català de 
la Salut (setembre de 2018) sobre les característiques i utilització de recursos sa-
nitaris dels afectats per aquesta malaltia a Catalunya hi ha unes 44.000 persones 
diagnosticades d’Alzheimer, i s’estima que n’hi ha unes 18.900 més que no han es-
tat diagnosticades. Segons aquest informe, és més freqüent en dones que en homes.

A conseqüència de l’envelliment de la població, cada vegada hi ha més persones 
afectades per aquesta malaltia: es calcula que el 9,6% de les persones de 70 anys i 
més podran tenir algun tipus de demència en el futur, segons dades d’estudis comu-
nitaris.

De moment, no hi ha cura per a l’Alzheimer i els fàrmacs existents tracten els 
símptomes i poden fins i tot alentir la malaltia. Però no l’eliminen. Millorar els 
temps de diagnòstic i aconseguir que la població envelleixi de forma saludable són 
les principals mesures de què actualment es disposa per frenar-lo. Cal destacar el 
paper de les associacions de familiars en aquesta lluita per seguir avançant cap a 
una millor qualitat de vida del malalt i de la seva família cuidadora.
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A Catalunya existeix una estratègia permanent per aquestes malalties dins de les 
quatre línies estratègiques del Pla director sociosanitari. Actualment, dins dels ob-
jectius prioritaris per al període 2017-2019 relacionat amb la malaltia d’Alzheimer, 
es planteja revisar el model organitzatiu d’aquesta malaltia a Catalunya per donar 
una millor cobertura a les necessitats de les persones i els seus familiars, des del 
diagnòstic fins les etapes avançades de la malaltia, i actualitzar els recursos especí-
fics existents que, majoritàriament, formen part de la xarxa sociosanitària.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Posar en marxa, en els propers mesos, un Pla Integral de l’Alzheimer 2020-

2023 en coordinació amb el Pla Nacional de l’Alzheimer que haurà de contemplar, 
entre d’altres, les següents qüestions: 

a) L’elaboració d’un cens de malalts d’Alzheimer i altres demències que hi ha a 
Catalunya i quants realment estan diagnosticats, tractats i atesos.

b) Incrementar el nombre de professionals sanitaris i socials, amb la formació 
específica per atendre eficaçment aquests pacients.

c) Garantir una atenció integral, de qualitat i adequada, buscant la màxima au-
tonomia del pacient.

d) Creació d’unitats multidisciplinàries en tots els hospitals per a l’abordatge clí-
nic i sociosanitari d’aquesta patologia.

e) Elaborar un estudi dels costos reals de la malaltia de l’Alzheimer, en un perío-
de no superior a sis mesos.

f) Dotar als centres sanitaris i socials dels instruments necessaris per a un diag-
nòstic precoç i prevenció de la malaltia.

g) Impulsar els tractaments d’estimulació cognitiva tecnològica, juntament amb 
els tradicionals, per la prevenció cognitiva comptant amb les Associacions de Fami-
liars d’Alzheimer com instrument essencial per a la prestació del servei.

h) Desenvolupar serveis d’atenció domiciliària específica per atenció als pacients 
amb mobilitat reduïda.

i) Incrementar el nombre de places de centres de dia per a malalts d’Alzheimer i 
major dotació per al transport no sanitari d’aquests pacients.

j) Implementar un pla de formació i capacitació dels agents sociosanitaris amb 
l’objectiu d’afavorir el diagnòstic precoç.

k) Impulsar la investigació científica dirigida a la prevenció de la malaltia en fase 
asimptomàtica.

l) Promoure aliances de col·laboració amb tots els centres i entitats que són refe-
rències en el tractament i investigació de la malaltia, entre d’altres, la FAFAC, Al-
zheimer Catalunya, la Fundació Pasqual Maragall, etc.

m) Ampliar els programes de suport per poder donar cobertura als malalts que 
viuen en municipis que no disposen de centres sociosanitaris.

2. Sufragar serveis de respiració familiar per reduir la sobrecàrrega que suporten 
els familiars, que en moltes ocasions es tradueixen en un augment de les despeses 
familiars, sanitàries i socials.

3. Remetre compte al Parlament, amb una periodicitat anual, de l’avaluació i el 
grau de compliment del Pla Integral d’Alzheimer.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC
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Proposta de resolució sobre els metges que pateixen malalties 
mentals o addiccions
250-00991/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 47625 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.10.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre els metges afectats per malalties mentals i/o addicions, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons les dades del Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt fetes públi-

ques el passat 1 d’octubre, els metges afectats per trastorns mentals i/o addiccions 
s’ha increment un 30% en els darrers dos anys.

La comunitat autònoma amb el major nombre de professionals en aquesta situa-
ció és Catalunya, que compta amb 303 facultatius afectats en aquest període.

La Fundació per a la Protecció Social de l’Organització Mèdica Col·legial apunta 
a que aquest increment és degut fonamentalment a les condicions laborals que viuen 
els metges conseqüència de la massificació de les consultes i la manca de polítiques 
de recursos humans.

No és casual que les especialitats més afectades siguin les de medicina familiar, 
anestesistes, pediatria i psiquiatria, especialitats totes elles que presenten una im-
portant manca de professionals.

És evident que aquestes situacions tenen una incidència sobre la pròpia salut del 
facultatiu, però també pot succeir que de no detectar-se amb la suficient antelació i 
de no tractar-se adequadament pot comportar, de forma induïda, l’exercici de males 
praxis professionals.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar, des del 

Departament de Salut, l’elaboració i execució, en el termini d’un any, d’un progra-
ma específic que permeti detectar situacions de metges del Sistema Públic de Salut 
afectats per trastorns mentals i/o addiccions, per tal de garantir que reben l’atenció 
necessària i evitar que es puguin arribar a produir situacions de mala praxi induïda 
per aquestes situacions.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC
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Proposta de resolució de rebuig de l’ús de la coacció i la violència en 
concentracions i manifestacions
250-00992/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 47781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución contra el uso de la 
coacción y la violencia en concentraciones y manifestaciones, para que sea sustan-
ciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En España gozamos de una de las democracias plenas más avanzadas, consoli-

dadas y garantistas del mundo. Nuestro Estado Social y Democrático de Derecho 
recibe, año tras año, esta valoración de Democracia Plena por parte de los organis-
mos internacionales especializados en la elaboración de los ránquines de Demo-
cracia, como es el caso del Democracy Index que viene elaborando desde 2016 la 
Economist Intelligence Unit de The Economist, o del Rule of Law Index 2017-2018, 
elaborado por el World Justice Project, que no sólo mide el respeto a las normas de 
cada Estado sino que también hace una evaluación de la calidad de la Democracia.

En este último índice, de especial importancia por medir además del respeto al 
ordenamiento democrático y a las normas internacionales de aplicación la calidad 
del sistema político en términos de democracia, España ocupa en la actualidad el 
puesto 23 de 113 por la calidad de su Estado de Derecho, mejorando sensiblemente 
la valoración recibida en índices anteriores. Esta valoración en el Rule of Law Index 
2017-2018 podría ser incluso mejor de no verse penalizada, entre otros factores, por 
la propensión de algunos españoles a resolver los conflictos personales o políticos 
utilizando la intimidación y la violencia. Este factor, precisamente, es al que se otor-
ga mayor peso en el proceso de evaluación.

En la Comunidad Autónoma de Cataluña, en los últimos años, se han venido 
produciendo por parte de una facción minoritaria de la población reiterados intentos 
de imponer su voluntad e ideología política mediante la coacción y la violencia, sin 
respetar en absoluto los valores esenciales de la democracia y vulnerando, de forma 
aparentemente impune, los derechos fundamentales y las libertades públicas expre-
samente protegidas por nuestro ordenamiento democrático.

Durante el desarrollo de las manifestaciones convocadas por la autodenomina-
da «Assemblea Nacional Catalana» y otras asociaciones del ámbito separatista, que 
han contado con el apoyo expreso del propio gobierno autonómico de Cataluña, 
se han producido, una vez más, episodios de coacción y de violencia contra profe-
sionales de los medios de comunicación que estaban dando cobertura informativa a 
esas manifestaciones. Reviste especial gravedad la conducta totalitaria y profunda-
mente antidemocrática de un grupo de personas que han acosado, vejado y agredido 
a la periodista de Informativos Telecinco Laila Jiménez, que ha venido a engrosar la 
lista de las 45 agresiones perpetradas en Cataluña contra periodistas que intentaban 
ejercer su trabajo en libertad.

Esta escalada de acoso y violencia contra los periodistas de medios de comuni-
cación públicos y privados que son considerados contrarios a la causa separatista 
por parte de elementos sectarios y antidemocráticos, que parecen contar además 
con el aliento y el apoyo del gobierno autonómico de Cataluña e incluso de algunos 
miembros de los partidos que le sustentan, es un ataque indisimulado e inadmisible 
en democracia contra la libertad.
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El Grupo Parlamentario de Ciutadans está firmemente comprometido con la de-
fensa de los valores democráticos que consagran la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía, un compromiso que deben asumir, sin matices ni tapujos, el resto de los 
Grupos Parlamentarios y el gobierno autonómico de Cataluña. El 5 de julio de 2019 
este Grupo Parlamentario presentó una Propuesta de Resolución en la que advertía-
mos de la escalada de coacción y violencia en el desarrollo de las concentraciones y 
manifestaciones separatistas, al tiempo que denunciábamos la apología de la violen-
cia expresada por la ciudadana estadounidense Liz Castro, que arengaba al separa-
tismo con estas palabras textuales: «Aquest onze de setembre no hem de desfilar per 
contemplar-nos a nosaltres mateixos, ni autoescoltar-nos les consignes de sempre, ni 
hem de muntar cap festa, sinó que hem de fer por. Molta por.»

Esa actitud totalitaria, sectaria y antidemocrática no es, por desgracia, una ex-
cepción en el ámbito de la autodenominada «Assemblea Nacional Catalana». Las 
llamadas, explícitas o implícitas, a la escalada de la violencia en las concentraciones 
y manifestaciones con las que pretenden subvertir el ordenamiento democrático e 
imponer al conjunto de la sociedad catalana la ideología separatista siguen produ-
ciéndose de forma constante desde los partidos separatistas, sus asociaciones saté-
lites e incluso desde el propio gobierno autonómico. Una clara muestra fue el apoyo 
explícito del separatismo a los miembros de los autodenominados «Comitès de De-
fensa de la República» durante el desarrollo de la Sesión Plenaria del Parlamento de 
Cataluña del día 26 de septiembre de 2019, en el que participaron varios miembros 
del propio Gobierno de la Generalitat, incluido su actual presidente.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
1. Reafirma su compromiso democrático con la salvaguarda de la convivencia y 

declara la plena vigencia de la Constitución Española, del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña y de las leyes y normas que rigen en nuestro Estado social y democrático 
de Derecho, que consagra como valores superiores la libertad, la justicia, la igual-
dad y el pluralismo político.

2. Condena la actitud totalitaria, sectaria y antidemocrática de quienes utilizan 
las concentraciones y manifestaciones para acosar con aparente impunidad a los pe-
riodistas, que deben desarrollar su actividad informativa con plena libertad.

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
3. Condenar explícitamente la actitud totalitaria y la escalada de violencia de 

grupos de incontrolados durante el desarrollo de concentraciones y manifestaciones 
y, especialmente, el acoso, las coacciones y las agresiones reiteradas que padecen 
los profesionales de los medios de comunicación que los concentrados y los mani-
festantes consideran hostiles.

4. Exigir a las asociaciones y entidades convocantes de concentraciones y ma-
nifestaciones a que no sólo hagan un llamamiento explícito a evitar e impedir esas 
actitudes sectarias, totalitarias, violentas y antidemocráticas por parte de los parti-
cipantes, sino también a que establezcan un servicio de orden propio que garantice 
el libre ejercicio del derecho a la información por parte de los profesionales de los 
medios de comunicación.

5. Investigar y perseguir administrativa y penalmente a los individuos reaccio-
narios y sectarios que ejercen la coacción y la violencia de forma ilegítima y anti-
democrática durante el desarrollo de las concentraciones y manifestaciones, ya sea 
contra los periodistas y profesionales de los medios de comunicación, sean públicos 
o privados, como de las personas y colectivos sobre los que habitualmente descar-
gan sus iras, mediante insultos, amenazas y acoso sistemático.

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs



BOPC 435
10 d’octubre de 2019

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes 22

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2019, sobre l’Institut 
Català de la Salut, corresponent al 2015
256-00025/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 46825; 47155; 47417; 47470 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 02.10.2019

Reg. 46825 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2019, sobre l’Institut 
Català de la Salut, corresponent al 2015 (tram. 256-00025/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 4/2019, sobre l’Ins-

titut Català de la Salut, corresponent al 2015 (tram. 256-00025/12) i insta el Govern 
a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

Reg. 47155 

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

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2019, sobre l’Institut Català de 
la Salut, corresponent al 2015 (tram. 256-00025/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 4/2019, sobre l’Insti-

tut Català de la Salut, corresponent al 2015 (tram. 256-00025/12) i insta a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 5/2019, sobre in-
fraestructures.cat, corresponent als exercicis del 2012, 2013 i el 2014 (tram. 256-
00027/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Reg. 47417 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2019, 
sobre l’Institut Català de la Salut, corresponent al 2015 (tram. 256-00025/12).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 4/2019, sobre l’Ins-

titut Català de la Salut, corresponent al 2015 (tram. 256-00025/12) i insta el Govern 
a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada, 

GP CatECP

Reg. 47470 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada, María 

Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 186.5 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
siguiente propuesta de resolución subsiguiente al debate del procedimiento relativo 
al informe de fiscalitzación 4/2019, sobre l’Institut Català de la Salut correspondien-
te al ejercicio del 2012 al 2015 (Tram-256-00025/12) presentado por la Sindicatura 
de Comptes: 

Propuesta de resolución
1. Aprueba el informe de fiscalización 4/2019 sobre el Instituto Catalán de la 

Salud correspondiente al ejercicio 2015 (tram. 256-00025/12) e insta al Govern a 
seguir las recomendaciones de dicho informe.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Instituto Catalán de la Salud (ICS), y sub-
sidiariamente al Servei Català de Salud (CatSalut), a que hagan entrega a la Sindi-
catura de Cuentas de una copia del contrato programa que regula la prestación de 
servicios del ICS para el CatSalut.

3. El Parlamento de Cataluña insta al ICS a que se dote del crédito presupuesta-
rio suficiente para que el gasto comprometido durante la vigencia del presupuesto no 
sobrepase el límite disponible de las dotaciones de los créditos, a fin de cumplir con 
lo establecido en los artículos 35 y 28 b) del Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de 
diciembre, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas 
de Cataluña (TRLFPC).

4. El Parlamento de Cataluña insta al ICS a que en los procedimientos de contra-
tación de obras se detallen los criterios de adjudicación especificando los aspectos 
que deben entenderse como mejoras y que permitan a los licitadores conocer cuales 
son los elementos que serán valorados por el órgano de contratación.

5. El Parlamento de Cataluña insta al ICS a que cumpla con el acuerdo de contra-
tación conjunta con otros centros del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública 
de Catalunya (SISCAT), repercutiendo los gastos de gestión de tramitación de ex-
pedientes de licitación conjunta de forma que cada participante soporte sus gastos.

6. El Parlamento de Cataluña insta al ICS a que formalice en documento con-
tractual cualquier modificación realizada en el contrato original, tal y como regula 
la Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del sector público.

7. El Parlamento de Cataluña insta al ICS a que disponga de un método de identi-
ficación y cuantificación de los servicios recibidos por la empresa Logaritme Serveis 
Logistics y de un inventario de lugares de trabajo atendidos, de tal forma que se es-
tablezca un procedimiento que permita contrastar el número de líneas que la empre-
sa Logaritme Serveis Logistics factura a ICS por servicios de logística y almacén.

8. El Parlamento de Cataluña insta al ICS a concretar dentro de las facturas emi-
tidas por parte del CTTI al ICS las prestaciones recibidas por esta entidad.
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9. El Parlamento de Cataluña insta a la Sindicatura de Cuentas a hacer el segui-
miento y dar cuenta del grado de cumplimiento de las recomendaciones aprobadas 
por el Parlament derivadas del informe emitido.

Palacio del Parlamento, 1 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, María Francisca 

Valle Fuentes, diputades, GP Cs

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2019, sobre Infra-
estructures.cat, corresponent als exercicis del 2012, el 2013 i el 2014
256-00027/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 46826; 47155; 47418; 47471 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 02.10.2019

Reg. 46826

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subse-
güent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2019, sobre In-
fraestructures.cat, corresponent als exercicis del 2012, el 2013 i el 2014 (tram. 256-
00027/12).

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 5/2019, sobre In-

fraestructures.cat, corresponent als exercicis del 2012, el 2013 i el 2014 (tram. 256-
00027/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya es compromet a remetre a la Fiscalia i al Tribunal 
de Comptes el contingut de l’Informe, acompanyat de l’expedient corresponent, per 
a depurar les possibles responsabilitats i evitar situacions d’impunitat.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

Reg. 47155 

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

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2019, sobre l’Institut Català de 
la Salut, corresponent al 2015 (tram. 256-00025/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 4/2019, sobre l’Insti-

tut Català de la Salut, corresponent al 2015 (tram. 256-00025/12) i insta a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 5/2019, sobre in-
fraestructures.cat, corresponent als exercicis del 2012, 2013 i el 2014 (tram. 256-
00027/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Reg. 47418 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2019, 
sobre Infraestructures.cat, corresponent als exercicis del 2012, el 2013 i el 2014 
(tram. 256-00027/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 5/2019, sobre In-

fraestructures.cat, corresponent als exercicis del 2012, el 2013 i el 2014 (tram. 256-
00027/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada, 

GP CatECP

Reg. 47471 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 186.5 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente propuesta de resolución subsiguien-
te al debate del procedimiento relativo al informe de fiscalitzación del informe de 
fiscalización 5/2019, sobre Infraestructuras.cat, correspondientes a los ejercicios del 
2012, 2013 y 2014 (tram. 256-00027/12) presentado por la Sindicatura de Comptes: 

Propuesta de resolución
1. El Parlamento de Cataluña, aprueba el informe de Fiscalización 5/2019, sobre la 

empresa Infraestructures.cat correspondiente a los ejercicios 2012, 2013 y 2014 (tram. 
256-00027/12) e insta al Gobierno a seguir las recomendaciones de dicho informe.

2. El Parlamento de Cataluña insta a la Intervención General de la Generalitat, 
para que realice un Informe de Auditoría y/o un dictamen, del diagnóstico financie-
ro de las cuentas de Infraestructures.cat para el período 2016-2018 y sea remitido a 
este Parlament, en el plazo máximo de 6 meses desde su realización.

3. El Parlamento de Cataluña insta a la empresa Infraestructures.cat, para que 
realice un informe con el porcentaje y estado de cumplimiento de las observacio-
nes realizadas para el período 2012-2014 y éste, sea remitido al Parlament, en el 
plazo máximo de 6 meses desde su realización.

4. El Parlamento de Cataluña insta a Infraestructures.cat para que definan y es-
tablezcan los criterios concretos de puntuación, relativos a las mejoras realizadas e 
incorporadas en los diferentes pliegos de condiciones, ya sean tecnológicas, produc-
tivas, de ejecución del contrato servicios complementarios, etc.

5. El Parlamento de Cataluña insta a Infraestructures.cat, a exigir un Certificado 
del Responsable del Registro de entrada, con el detalle de las empresas que presen-
tan propuestas/ofertas, con fecha y hora de su presentación.

6. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a que en el plazo 
máximo de 2 meses lleve a cabo las modificaciones legislativas necesarias para ha-
cer efectivo lo regulado en la disposición adicional 21 apartado 8 de la Ley 2/2014, 
del 27 de enero de medidas fiscales, administrativas y financieras del sector público, 
sobre las retribuciones del personal directivo del sector público.

Palacio del Parlamento, 30 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47884; 47886; 47898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 47884)

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el curs escolar 2019-2020 (tram. 302-00137/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició i supressió d’un fragment al punt 9

9. Abordant el problema de la segregació escolar i les desigualtats educatives a 
Catalunya amb mesures que incloguin la coresponsabilització dels centres educatius 
públics i concertats en una escolarització equilibrada mentre s’elabora un pla d’in-
tegració gradual de tots els centres concertats al sistema d’educació 100% pública, 
noves mesures d’admissió de l’alumnat que fomentin l’interclassisme i recursos per 
reforçar l’estabilitat les plantilles dels centres d’alta i de màxima complexitat, donant 
compliment als acords de la Moció 47/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’estat 
de l’educació pública.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47886)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 2019-
2020 (tram. 302-00137/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

1. Garantint els recursos necessaris per revertir els efectes de les successives 
 crisis econòmiques que pateix l’educació pública a Catalunya des de 2010, incre-
mentant la partida destinada a Educació de manera progressiva i successiva en els 
propers pressupostos com marca la Disposició Final Segona de la Llei 12/2009, del 
10 de juliol, d’educació (LEC).
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

3. Assegurant el foment i sosteniment del servei públic de les escoles bressol mu-
nicipal, de tal manera que el Govern de la Generalitat recuperi de manera immedia-
ta el finançament d’un terç del cost mitjà de la plaça de l’etapa educativa 0-3 anys i 
acordant un calendari de retorn del deute pendent als ajuntaments en concepte de 
foment i funcionament de les llars d’infants municipals no retornades des de 2012, 
que no hagin estat substituïdes per les subvencions de les diputacions provincials; 
donant compliment als acords de la Moció 47/XII del Parlament de Catalunya, sobre 
l’estat de l’educació pública.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

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

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

8. Planificant atenent el principi de coresponsabilitat amb els ens locals i la co-
munitat educativa, tal com estableixen els articles 44, 45, 1 59 i 162 de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’Educació i treballant en el marc de les taules mixtes amb 
el món local i la comunitat educativa la planificació de línies als centres escolars 
públics, tenint en compte els projectes educatius consolidats, les necessitats socials 
i les realitats territorials i adoptant les decisions que contribueixin a la lluita contra 
la segregació escolar.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 47898)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a moció conseqüència de la Interpel·lació 
al Govern sobre el curs escolar 2019-2020 (tram. 300- 00164/12)

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 10

10. Ateses les declaracions altament ofensives del Sr. Josep Bargalló, Conseller 
d’Educació, envers el professorat funcionari, el Parlament de Catalunya insta el 
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President de la Generalitat a demanar-li la dimissió immediata i, en el seu defecte, 
a signar el seu cessament urgent.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47770; 47893; 47900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.10.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 47770)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques respecte als ali-
ments malsans (tram. 302-00138/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. El Parlament insta el Govern a demanar al Govern a l’Estat que estudiï apli-
car una política fiscal alimentaria que fomenti el consum dels aliments saludables 
d’acord amb els estàndards de l’Organització Mundial de la Salut i faciliti l’accés a 
una alimentació saludable bàsica per a totes les persones. 

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra c al punt 3

c) Incorporar a l’etiquetatge de forma clara els prejudicis per la salut que pot ge-
nerar el consum de begudes energètiques. 

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra b del punt 7

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

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra e al punt 9

e) Impulsar una oferta educativa optativa basada en l’estudi dels perills i cau-
ses de l’alimentació insana, així com dels beneficis i alternatives de l’alimentació 
fresca, de temporada, de proximitat i amb un bon perfil nutricional. Aquesta oferta 
hauria de complementar-se amb l’impuls d’horts escolars, visites a granges sosteni-
bles i locals, menjadors escolars basats en sistemes alimentaris locals, entre altres, 
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amb l’objectiu de conscienciar transversalment i de manera integral a la comunitats 
educativa. 

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 11

11. Recolzar la tasca que estan duent a terme els Ajuntaments a través dels ser-
veis socials bàsics, incorporant als propers pressupostos de la Generalitat un fons 
extraordinari per a incrementar els recursos destinats a ajuts socials en relació a 
despeses d’alimentació fresca i difonent les bones pràctiques que els ens locals estan 
implementat en matèria d’alimentació saludable. 

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47893)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques públi-
ques respecte als aliments malsans (tram. 302-00138/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

1. Donat l’èxit aconseguit de reducció del consum de begudes ensucrades a través 
de l’impost a aquests refrescos, el Parlament de Catalunya insta el Govern a ampliar 
aquest tipus de polítiques impositives, per raons de Salut Pública i tal i com recoma-
na l’Organització Mundial de la Salut, en 3 sentits: 

a) Fer un estudi sobre la viabilitat de l’increment de l’impost per concentració 
de sucre.

b) Fer un estudi sobre la viabilitat de crear un nou impost per a les begudes amb 
excés de sodi o de cafeïna, pels danys que causen a la salut, especialment de la po-
blació jove.

c) Fer un estudi sobre la viabilitat de crear un nou impost per als aliments amb 
excés de sucre, sodi o greixos saturats.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

3. b) prioritzar d’immediat l’accés a productes que contribueixin a una alimenta-
ció saludable als centres educatius, universitats i centres esportius i de lleure juvenil 
públics o que se sustenten amb subvencions públiques.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

4. El Parlament insta el Govern a establir, dins l’any 2020, un sistema propi i 
adaptat a la realitat catalana, de perfils nutricionals que permetin categoritzar els 

Fascicle segon
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aliments en funció de la seva composició nutricional per raons relacionades amb la 
prevenció de malalties i/o promoció de la salut, seguint els criteris de l’Organització 
Mundial de la Salut respecte aliments amb excés de sal, sucres o greixos saturats.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5. Quant a l’etiquetatge de productes alimentaris, el Parlament insta el Govern 
a crear una taula de treball, dins l’any 2020, amb els diversos departaments de la 
Generalitat implicats, els agents econòmics i les entitats del sector, en representació 
del conjunt d’agents de la cadena alimentària, en el marc del Consell Català de l’Ali-
mentació, per a aconseguir l’adhesió a un conveni sobre el millorament de l’etique-
tatge alimentari i de begudes que indiqui de manera senzilla i clara, a través d’una 
adaptació del sistema Nutri Score al perfil nutricional propi esmentat al punt 4, si 
contenen altes, mitjanes o baixes quantitats de sucre, greixos i sal. Les etiquetes han 
d’advertir clarament del risc que comporta el consum habitual de productes amb alts 
continguts d’aquests ingredients.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6. a) Adequar, dins l’any 2020, un sistema eficaç de regulació de la publicitat 
d’aliments i begudes no saludables, especialment la que es dirigeix a la població 
infantil, i transformar l’actual codi PAOS i el mecanisme d’autoregulació d’acord 
amb els principis que estableix la directiva europea de serveis de comunicació au-
diovisuals, per tal d’establir una normativa pròpia i de compliment obligat que limi-
ti d’una manera eficient les diverses formes de publicitat i promoció d’aliments no 
saludables destinades als infants.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

7. a) Regular, dins l’any 2020, els continguts nutricionals que han de tenir els 
aliments i les begudes que s’ofereixen als equipaments públics de titularitat de la 
Generalitat, tal com ja es fa en tots els centres educatius i s’ha començat a fer com 
a recomanacions als centres hospitalaris públics.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

7. c) Eliminar de la compra pública els aliments no saludables, quan estigui ple-
nament implementat el sistema de categorització dels perfils nutricionals sans es-
mentat al punt 4.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

8. b) Reforçar progressivament l’Agència Catalana de Consum i el personal ins-
pector per reforçar el control sobre les males pràctiques d’etiquetatge, frau, trans-
parència i informació sobre preus que perjudiquen persones productores i consumi-
dores.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 47900)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques públiques respecte als aliments malsans (tram. 302-
00138/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió del punt 1 i 2 i addició d’un nou punt 1 

1. (nou punt) El Parlament de Catalunya reconeix que cal abordar el sedentaris-
me, l’obesitat i la malnutrició com un problema social prioritari. Per això cal pro-
moure els hàbits d’alimentació saludable i de l’exercici, seguint les recomanacions 
de la OMS, fent una bona promoció de la salut en totes les polítiques, incloent-hi la 
igualtat d’oportunitats amb independència del sexe, edat, ingressos, educació, ori-
gen ètnic o discapacitat, i en conseqüència, eliminant les barreres i limitacions exis-
tents, fent promoció educativa d’alimentació saludable.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 2

2. (nou punt) Realitzar, tal com recomana l’informe realitzat per l’Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Públiques «Avaluació econòmica de l’impost sobre begu-
des ensucrades envasades»,  una anàlisi amb dades observacionals tipus enquestes 
com per exemple l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), així com estudis quali-
tatius rigorosos sobre aquest efecte de l’impost, per tal de generar informació sobre 
la validesa dels supòsits adoptats en el model amb relació a aquest impost, i així 
confirmar o refutar la relació de benefici de l’impost amb l’impacte en salut.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat a del punt 3

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

a) D’una campanya informativa sobre els hàbits saludables, urgent i dirigida a la 
població jove, per a explicar amb claredat els perjudicis, i per a desmentir els supo-
sats beneficis, que aporten aquests productes. 

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició al final del punt 4 

4. El Parlament insta el Govern a establir, dins l’any 2019, un sistema propi i 
adaptat a la realitat catalan,a, de perfils nutriclonals que permetin categoritzar els 
aliments en funció de la seva composició nutricional per raons relacionades amb la 
prevenció de malalties i/o promoció de la salut, seguint els criteris de l’Organització 
Mundial de la Salut respecte aliments amb excés de sal, sucres o greixos saturats 
amb la col·laboració de tots els Departaments implicats i cercant la implicació acti-
va de les empreses de la indústria alimentària.
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Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició al final del punt 5

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

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat d del punt 7

7. d. (nou apartat) Apostar per consumir menys sucres i greixos orientant les po-
lítiques sanitàries cap a un menor consum de begudes amb alt contingut de sucres, 
així com de tots aquells aliments ultraprocessats obesògens.

Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat e del punt 9

9. e. (nou apartat) Potenciar els productes de proximitat ecològics assegurant que 
han estat conreats i processats sense substàncies químiques artificials, evitant pesti-
cides i antibiòtics en la seva producció.

Esmena 8
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apart d del punt 10

10. d. (nou apartat) Limitar la publicitat televisiva, especialment en horari infan-
til, d’aliments i begudes amb alts greixos saturats, àcids greixos trans, sal i sucres.

Palau del Parlament, 7 octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47789; 47832; 47882; 47894 i 47909; 47899 / Admissió a tràmit: Mesa del 

Parlament, 08.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 47789)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
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subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral en el sector pú-
blic (tram. 302-00139/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 1

1. Recuperació, amb efectes 1 de gener de 2020, del 5% de les retribucions que es 
van descomptar en base al Decret llei 3/2010 i que els treballadors i les treballadores 
d’ocupadors que no sçon 100% públics encara no perceben.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició del punt 4

4. Dur a terme totes les actuacions necessàries per tal que a data 31 de desembre 
de 2020 es posin en marxa els mecanismes i procediments necessaris per consolidar 
i estabilitzar la contractació pública per evitar que la contractació temporal superi 
el 8% a tots els Departaments o ens del sector públic català. 

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició del punt 6

6. Aprovar una norma amb rang de llei per tal que, en aplicaciço de l’article 61.6 
i 61.7 de l’EBEP, els processos de selecció d’ocupació pública com a mesura excep-
cional reservin places destinades a l’estabilització i la consolidació d’ocupació tem-
poral dels treballadors i les treballadores de més edat i més antiguitat mitjançant el 
sistema de concurs de mèrits. 

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

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició del punt 15

15. Aplicació de l’article 3.2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, reali-
zant immediatament les avaluacions de riscos de totes les tasques operatives del Cos 
de Bombers i en tots aquells àmbits de l’Administració Pública on restin pendents 
d’efectuar.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,  

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 47832)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral en el sector públic (tram. 302-
00139/12).
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Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació i supressió del punt 1

1. Recuperació, progressiva i acordada en el marc de la negociació, del 5% de 
les retribucions que es van descomptar en base al Decret Legislatiu 3/2010 i que 
els treballadors i les treballadores d’ocupadors que no són 100% públics encara no 
perceben.

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

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3. Crear un servei de prevenció de riscos laboral del sector públic català i realit-
zar anualment auditories de prevenció.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. Dur a terme totes les actuacions necessàries per tal que a data 31 de desem-
bre de 2021 cap Departament o ens del sector públic català tinguin una contractació 
temporal que superi el 8%.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 47882)

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

tada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral 
en el sector públic (tram. 302-00139/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 5

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

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, dipu-

tada, SP PPC
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47894, 47909)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral 
en el sector públic (tram. 302-00139/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió al punt 2

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

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3. Potenciar els serveis propis ja existents en matèria d’activitat de prevenció de 
riscos laborals del sector públic català i realitzar auditories de prevenció.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 4

4. Dur a terme totes les actuacions necessàries per tal que a data 31 de desem-
bre de 2021 cap Departament o ens del sector públic català tingui una contractació 
temporal que superi el 8%.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. Vetllar per la completa inclusió en els concursos de contractació pública de 
clàusules de millora salarial en els contractes, com un dels criteris qualitatius per a 
la valoració d’ofertes, tenint en compte el conveni col·lectiu sectorial aplicable i la 
legislació laboral.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 10

10. Realitzar un estudi sobre els supòsits de beques que són utilitzades per a la 
realització d’activitats de naturalesa laboral. 

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 14

14. Estudiar la viabilitat i l’impacte econòmic d’iniciar el procés d’internalització 
d’alguns dels serveis de la DGAIA que, a dia d’avui, es gestionen de manera con-
certada, començant pels que fan una intervenció en l’àmbit de l’emergència (centres 
d’acollida, EVAMI, telèfon d’infància respon..., entre altres).
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Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 15

15. Aplicació de l’article 3.2 de la Llei de Prevenció de Riscos laborals, realitzant 
les avaluacions de riscos de totes les tasques operatives del Cos de Bombers de la 
Generalitat incloses dintre de l’aplicació de la citada llei, immediatament després 
de la resposta a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, 
prevista durant l’actual mes d’octubre, en la que s’identificaran les activitats opera-
tives excloses de l’àmbit d’aplicació de la Llei 31/1995.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 16

16. Assolir, de manera progressiva, la gestió directa dels recursos que donen res-
posta a la urgència, l’emergència i també la no urgència (a través dels sistemes de 
prestació del transport sanitari de Catalunya no urgent o programat), incorporant 
clàusules de millora de les condicions laborals dels treballadors i les treballadores 
que presten serveis de justícia social i de sostenibilitat ambiental.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 47899)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre la precarietat laboral en el sector públic (tram. 300-00167/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 5 bis

5 bis. Garantir en tot moment el compliment del precepte recollit en l’article 
103.3 de la Constitució espanyola conforme al qual l’accés a la funció pública s’ha 
de fer d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat com a manera d’asse-
gurar que l’Administració Pública serveix amb objectivitat els interessos generals. 

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició del punt 7

7. Incorporar a tots els processos de selecció d’ocupació pública els criteris que 
possibilitat la Disposició Transitòria Quarta de l’EBEP pel que fa a la convocatòria 
de consolidació d’ocupació per a llocs o places de caràcter estructural de personal 
interí o temporal anterior a 2005, respectant sempre el que disposa el punt 3 de l’es-
mentada Disposició Transitòria Quarta segons el qual la valoració que es doni als 
mèrits dels participants no determinarà en cap cas el resultat del procés selectiu. 

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició i supressió al punt 9

9. Que aquells Valorar l’experiència adquirida pels treballadors i treballadores 
de més edat i més antiguitat que veuen extingida la seva condició de personal labo-
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ral o funcionari interí per ser ocupada la plaça, a la qual es trobaven adscrits per més 
de tres anys, rebran alternativa d’ocupació laboral estable al sector públic, de cara a 
cobrir les vacants que eventualment es produeixin i que calgui proveir mitjançant el 
nomenament d’interins o personal laboral temporal. 

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Martí Pachamé Barrera, diputat, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
econòmica i pressupostària
302-00141/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47771; 47790; 47835; 47883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.10.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 47771)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la política econòmica i pressupostària (tram. 302-
00141/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3) Pressupostar i dedicar 900 M€ al finançament i 100 M€ a les inversions de 
les universitats públiques catalanes, així com augmentar en 150 M€ els recursos de-
dicats a la recerca, potenciant la col·laboració entre la recerca i el teixit econòmic 
que ha de permetre transferir el coneixement i generar riquesa econòmica i social.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 12

12) Aprofundir en la coordinació i cooperació amb l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributaria per prevenir I lluitar contra el frau fiscal i reduir d’aquesta manera 
la bretxa fiscal. Tanmateix, incorporar a l’Agència tributària de Catalunya més re-
cursos per a la inspeccció que permetin augmentar els controls fiscals. 

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 15

15) Reduir els tipus impositius del tram autonòmic d’IRPF corresponent a les 
bases liquidables de les rendes de la classe mitjana i treballadora, fins a 33.000 eu-
ros. Així com augmentar els tipus impositius de les rendes més altes per generar un 
sistema fiscal més just i progressiu en el qual qui més guanya més aporti. 

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 17

17) Simplificar l’aplicació de deduccions i bonificacions autonòmiques de l’IR-
PF per guanyar en eficiència, així com eliminar els beneficis fiscals de l’impost de 
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successions i donacions que siguin regressius per generar un sistema fiscal més just 
i progressiu.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 47790)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la política econòmica i pressupostària (tram. 302-
00141/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 1

1) [...] públiques de Catalunya. Un pressupost per l’any 2020 que ha de tenir com 
a principals objectius  la reducció de la desigualtat, la lluita contra la emergència 
climàtica i els drets de les dones.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de tot el punt 7

7) Reclamar al Govern de l’Estat:
a. El pagament de les bestretes del sistema de finançament per l’any 2019 abans 

de finalitzar aquest mes d’octubre.
b. Que relaxi l’objectiu de dèficit del 0% del PIB per l’any 2020 per a les comu-

nitats autònomes.
c. Que modifiqui la regla de despesa, en un context de possible recessió, per tal 

de poder impulsar polítiques d’estímul fiscal i econòmic.
d. Que inclogui de nou als pressupostos generals de l’Estat de l’any 2020 les par-

tides per el finançament de mossos, infraestructures i transport públic que ja forma-
ven part de la proposta de pressupostos generals de l’Estat del 2019. 

e. Negociar un nou sistema de fiançament, per Catalunya, ja que l’actual hauria 
d’haver estat revisat l’any 2014.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt

18) Impulsar una reforma fiscal progressiva que modifiqui la fiscalitat en l’impost 
sobre la renda (reduint l’impost a les rendes més baixes i augmentant-lo a les més 
altes) i l’impost de successions, i posar en marxa la fiscalitat verda per lluitar contra 
el canvi climàtic, amb l’impost sobre vehicles contaminants, a les activitats econò-
miques que generen més gasos d’efecte hivernacle, i sobre les emissions portuàries 
de grans vaixells i creuers.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 47835)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol i 

Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política econòmica i 
pressupostària (tram. 302-00141/12).

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De supressió

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

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

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

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

7) Comprometre’s a donar compliment als objectius d’estabilitat pressupostària, 
deute públic, regla de la despesa i dèficits establerts a la normativa vigent. i reclamar 
al Govern espanyol que compleixi amb la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostà-
ria i sostenibilitat financera pel què fa a la distribució dels objectius de dèficit per 
nivells de govern. 

Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

9) Modificar el Decret 309/2011, pel qual es regula el Consell per a l’impuls i 
l’Ordenació de la Reforma de l’Administració, amb la finalitat d’actualitzar els ob-
jectius i les funcions de la Comissió del Sector Públic. Crear una comissió per a la 
detecció de les duplicitats administratives i la reforma de l’Administració de la Ge-
neralitat, que contribueixi a la simplificació administrativa i a la millora dels serveis 
i mitjans comuns. Aquesta comissió haurà de lliurar les seves conclusions en el ter-
mini de tres mesos. 

Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

13)  Que la Inspecció de Treball continuï millorant els seus recursos per exercir 
les seves funcions i continuar exigint al Ministeri l’ampliació de les convocatòries 
d’inspectors i subinspectors de treball per permetre que Catalunya pugui ampliar-ne 
el seu planter. Millorar els recursos amb què compta la Inspecció de Treball per 
exercir les seves funcions. 
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Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

14)  Reclamar al Govern espanyol els imports corresponents a les bestretes del 
sistema de finançament Establir les mesures necessàries per reduir en el termini de 
tres mesos el Període Mitjà de Pagament de les entitats del sector públic i perquè 
cap d’elles superi els 60 dies. 

Esmena 7
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

16) Sotmetre a l’avaluació de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques 
(IVALUA) l’eficàcia i l’eficiència de tots els tributs propis, començant per l’avalua-
ció de l’impost sobre habitatges buits.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; portaveus

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 47883)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política econòmica i pressupos-
tària (tram. 302-00141/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 6

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

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 16

16) Sotmetre a l’avaluació de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públi-
ques (IVALUA) l’eficàcia i l’eficiència de tots els tributs propis i suprimir aquells 
que resultin ineficaços i ineficients.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.10.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 47772)

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

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lleialtat institucional a la democrà-
cia i a l’estat de dret (tram. 302-00142/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Manifesta la seva més enèrgica condemna a la persecució d’objectius polítics 
mitjançant l’ús de la violència, siguin quins siguin aquests objectius. 

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 2 bis

2 bis. Lamenta l’escàs nervi cívic acreditat pel Govern de la Generalitat de Cata-
lunya en la seva reacció davant la detenció de 9 persones a les que s’acusa d’haver 
comès, presumptament,  delictes tan greus com integració en organització terrorista, 
tinença d’explosius i conspiració per cometre estralls.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a respectar el conjunt de l’or-
denament jurídic, incloent-hi de manera preeminent la Constitució i l’Estatut, així 
com a vehicular el seu projecte polític de conformitat amb els mecanismes i proce-
diments que s’hi contemplen, inclosos els mecanismes bilaterals i multilaterals entre 
executius, o els procediments de reforma de la Constitució o l’Estatut, tot abando-
nant qualsevol temptació d’intentar un canvi del marc institucional bàsic al marge 
d’aquests procediments. 

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. Retreu al President de la Generalitat de Catalunya que, en lloc d’emprar l’au-
toritat que revesteix l’alta responsabilitat que ocupa per tal de cercar una entesa 
entre els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, en un context de gran polaritza-
ció i de molta tensió política i social, ignori sistemàticament a la ciutadania que no 
comparteix els seus plantejaments i faci ús de la privilegiada tribuna del seu càrrec, 
en canvi, per fer irresponsables crides a incrementar la confrontació, tot insistint en 
una estratègia de secessió unilateral.
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Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 4 bis

4 bis. Reclama del President de la Generalitat la immediata convocatòria d’unes 
eleccions al Parlament de Catalunya. 

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 6

6.  Denuncia que s’emprin els mitjans de comunicació públics per una operació 
de framing (enquadrament), adreçada a establir un estat d’opinió pública en el qual 
es posin sistemàticament en dubte les actuacions del poder judicial o les operacions 
dels cossos i forces de seguretat, mentre es dilueix en canvi la gravetat dels delictes 
que presumptament haurien comès persones detingudes i acusades d’integració en 
organització terrorista, tinença d’explosius i conspiració per cometre estralls. 

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2019, sobre 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 
corresponent a l’exercici 2017
258-00020/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 47680 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 08.10.2019

L’Informe de fiscalització 13/2019, sobre l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017 pot ésser con sultat a l’Ar-
xiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (de l’11.10.2019 al 31.10.2019).
Finiment del termini: 04.11.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.10.2019.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/12427927.pdf
Anul·lació tramitació
El número de tramitació 258-00020/12, publicat a la pàgina 42, així com l’acord de presentació i el termini obert han estat anul·lats en el BOPC 456, pàgina 15.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2019, sobre el 
Consell Comarcal d’Osona i consorcis dependents, corresponent a 
l’exercici 2016
258-00021/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 47681 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 08.10.2019

L’Informe de fiscalització 14/2019, sobre el Consell Comarcal d’Osona i consor-
cis dependents, corresponent a l’exercici 2016 pot ésser con sultat a l’Arxiu del Par-
lament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (de l’11.10.2019 al 31.10.2019).
Finiment del termini: 04.11.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.10.2019.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/12427928.pdf
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00003/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 47032 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.10.2019

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

el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Economia i Hisenda
Alta: Alfons Montserrat Esteller
Baixa: M. Assumpció Laïlla i Jou

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucio-nals 
i Transparència
410-00004/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 47690 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.10.2019

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

el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Alta: Irene Fornós Curto
Baixa: Adriana Delgado i Herreros

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Composició de la Comissió de Territori
410-00007/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 47409 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.10.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, president del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 
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Comissió: Comissió de Territori
Alta: Eusebi Campdepadrós i Pucurull
Baixa: Teresa Pallarès Piqué

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2019
Albert Batet i Canadell, president; Eduard Pujol i Bonell, portaveu, GP JxCat

Composició de la Comissió de Cultura
410-00010/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 47030 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.10.2019

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

el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada 
Marta Vilalta i Torres ha estat donada de baixa com a membre de la Comissió de 
Cultura.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

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

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputa-
da M. Assumpció Laïlla i Jou ha estat donada d’alta com a membre de la Comissió 
de Cultura.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Composició de la Comissió d’Empresa i Coneixement
410-00012/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 47039 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.10.2019

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

el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Empresa i Coneixement
Alta: Alfons Montserrat Esteller
Baixa: Raquel Sans Guerra

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Composició de la Comissió d’Educació
410-00016/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 47639 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.10.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els se-
güents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Educació
Alta: Jorge Feijóo Suñol
Baixa: Mari Luz Guilarte Sánchez

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de l’Estatut dels Diputats
412-00001/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 47411 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.10.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, president del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de l’Estatut dels Diputats
Alta: Antoni Morral i Berenguer
Baixa: Marta Madrenas i Mir

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2019
Albert Batet i Canadell, president; Eduard Pujol i Bonell, portaveu, GP JxCat

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 47412 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.10.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, president del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, comuniquen 
que proposa el diputat Antoni Morral i Berenguer com a president de la Comissió 
de l’Estatut dels Diputats.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2019
Albert Batet i Canadell, president; Eduard Pujol i Bonell, portaveu, GP JxCat
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Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 47410 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.10.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, president del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alta: Elena Fort i Cisneros
Baixa: Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2019
Albert Batet i Canadell, president; Eduard Pujol i Bonell, portaveu, GP JxCat

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 376/XII, sobre l’ampliació de 
places d’anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans
290-00348/12

CRITERI SOBRE EL COMPLIMENT

En la sessió de la Comissió d’Educació tinguda el 08.10.2019, de conformitat amb 
l’article 168.4 en relació amb l’article 162 del Reglament del Parlament, els grups 
parlamentaris han fixat llur posició en relació amb el compliment de la Resolució 
376/XII, sobre l’ampliació de places d’anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes de Vi-
ladecans. Finalment, a sol·licitud d’Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar (reg. 45966), el president de la Comissió ha requerit 
el pronunciament de la Comissió, la qual ha considerat que el Govern ha donat com-
pliment a la damunt dita Resolució.
Acord: Comissió d’Educació, 08.10.2019.

Control del compliment de la Resolució 386/XII, sobre l’impuls del 
sector aqüícola del delta de l’Ebre
290-00357/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 47143 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.10.2019

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 386/XII, sobre 
l’impuls del sector aqüícola del delta de l’Ebre (tram. 290-00357/12), us informo del 
següent:

En relació al punt a, des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació (DARP), a instàncies de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, 
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es va impulsar la constitució de la Taula de Cogestió de l’Aqüicultura al Delta de 
l’Ebre, el 14.02.18, amb l’objectiu principal de debatre entre tots els seus membres 
(aqüicultors, pescadors, científics i Administració) les accions que es poden dur a 
terme a les badies dels Alfacs i del Fangar del Delta de l’Ebre per millorar les acti-
vitats aqüícoles que s’hi desenvolupen.

La primera reunió per la seva constitució va ser el 14 de febrer de 2018, després 
s’han fet quatre reunions més en les dates següents: el 27 de juny de 2018, el 20 de 
setembre de 2018, el 20 d’agost de 2018 i el 17 de juliol de 2019.

En aquest sentit com a membre de l’esmentada taula, el DARP s’ocupa de fer-ne 
el seguiment i impulsa les accions de consens que permetin la pervivència del sec-
tor aqüícola català.

En relació al punt b, s’han celebrat un total de 5 reunions de la Taula de Coges-
tió, a continuació detallem els continguts que es van tractar en cadascuna d’elles.

A la primera reunió, duta a terme el 14.02.2018, es van tractar els temes se-
güents: constitució de la «Taula de cogestió de l’aqüicultura en el Delta de l’Ebre; 
estudiar mesures per afavorir el flux d’aigua dolça a les badies dels Alfacs i del 
Fangar; valorar possibles actuacions a realitzar en la badia del Fangar per reduir la 
quantitat de sediments que s’hi depositen i que estan reduint l’obertura de la bocana 
de la badia; fer un seguiment científic de les problemàtiques aqüícoles associades a 
les badies dels Alfacs i del Fangar del delta de l’Ebre; contactar amb les diferents 
administracions que tenen competències en les badies del Delta de l’Ebre per trame-
tre’ls les problemàtiques que afecten la producció aqüícola en aquelles badies, així 
com les possibles actuacions que es puguin dur a terme per millorar-la.

A la segona reunió, duta a terme el 27.06.2018, es van tractar els temes següents: 
circulació de l’aigua en les badies del Delta; estat dels canals de desguàs; certifi-
cació MSC; proposta ordre immersions mol·luscs bivalves; funcionament Taula de 
Cogestió; contactes amb altres administracions amb competències en les badies del 
delta de l’Ebre.

A la tercera reunió, duta a terme el 20.09.2018, es van tractar els temes següents: 
possibilitats del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP); assegurances musclo; 
problemàtica de les temperatures altes estivals en l’aqüicultura dels bivalves de les 
badies del delta de l’Ebre; bombes d’aigua del Canal Vell; problemàtica cranc blau; 
treballs CIIRC-IRTA relacionats amb la circulació de l’aigua en la badia del Fangar.

A la quarta reunió, duta a terme el 06.03.2019, es van tractar els temes següents: 
assegurances musclo; renovacions concessions administratives badies; experiències 
cultiu musclo en long-lines fora de les badies; proves IRTA amb colorant a la badia 
dels Alfacs; problemàtica cranc blau; treballs del CIIR i de l’IRTA relatius a circu-
lació l’aigua a les badies del Delta.

A la cinquena reunió, duta a terme el 17.07.2019, es van tractar els temes se-
güents: proposta ordre immersions mol·luscs bivalves; experiències cultiu musclo 
en long-lines fora de les badies; proposta polígon cultiu mol·luscs bivalves fora de 
les badies del Delta; funcionament Canal Vell hemidelta nord; renovacions conces-
sions administratives badies; nou sistema informàtic per a la recepció de les dades 
de Venda de Captures Pesqueres (VCPE), per facilitar als operadors l’enviament 
d’aquesta informació i per tal d’integrar-la a la nova plataforma TRAZAPES de la 
Secretaria General de Pesca (SGP) del Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació; 
assegurances musclo; turisme aqüícola.

En relació al punt c, una de les principals actuacions que s’han dut a terme arran 
de la constitució de la Taula d’Aqüicultura del Delta de l’Ebre ha estat el treball ela-
borat pel CIIRC i l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita amb el títol «Anàlisi integral 
de l’estat de les badies del Fangar i dels Alfacs del delta de l’Ebre amb l’objectiu de 
desenvolupar una eina de gestió de la producció aqüícola i marisquera d’aquelles 
badies».
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A més a més, i a requeriment de l’esmentada Taula, es va demanar la intervenció 
de la Demarcación de Costas en Catalunya del Ministerio de Transición Ecológica, 
per tal que s’executés les obres de creació d’una trampa de sediments que evités el 
creixement de la fletxa del fangar, i, per tant, el tancament de la badia. Aquesta in-
tervenció es va realitzar durant l’any 2018.

I per tal de millorar la qualitat de l’aigua del fangar, gràcies a l’actuació de la 
Taula s’ha donat tràmit a la reivindicació del sector de posar en marxa el canal de 
«Lo Penal», que condueix aigua des del riu fins a la badia.

A més, s’ha elevat a les autoritats competents en la matèria la necessitat de pla-
nificar accions contra la regressió.

En relació al punt d, en aquests moments, s’està treballant en els pressupostos 
2020, però a continuació s’indiquen les actuacions que s’han desenvolupat a les ba-
dies dels Alfacs i del Fangar del Delta de l’Ebre durant els any 2017 i 2018 i també 
s’inclouen les que s’estan fent en el 2019.

Durant els anys 2017 i 2018 s’han desenvolupat al delta de l’Ebre les actuacions 
següents:

a) Aportació de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims 2017
Anàlisi integral de l’estat de les badies del Fangar i dels Alfacs del delta de 

l’Ebre amb l’objecte de desenvolupar una eina de gestió de la producció aqüícola 
i marisquera d’aquelles badies. Import adjudicat 115.700€ per a les actuacions se-
güents del Centre Internacional de Recursos Costaners (CIIRC) - Any 2017:

– Badia del Fangar: Campanya hidrodinàmica de recollida de dades ambientals; 
elaboració d’un model hidrodinàmic de la badia; efecte dels desguassos en la badia; 
conseqüències de l’amplada i fondària de la gola d’entrada de la badia en la circula-
ció de l’aigua, en l’aqüicultura i el marisqueig d’aquella zona; viabilitat de mantenir 
una gola mínima d’entrada a la badia; efectes ecotoxicològics dels arrossars sobre 
bivalves; coneixement de la qualitat del fitoplàncton de fora de la badia a fi de plan-
tejar la ubicació de muscleres a la zona exterior de la badia del Fangar.

– Badia dels Alfacs: possibles efectes del trencament de la barra del Trabuca-
dor en la renovació de l’aigua de la badia dels Alfacs i en la producció aqüícola i 
marisquera d’aquella badia; coneixement de la qualitat del fitoplàncton de fora de 
la badia dels Alfacs a fi de plantejar la ubicació de muscleres a la zona exterior de la 
badia del Fangar.

b) Despesa pública de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims 2017-2018
Anualment, la DGPAM executa amb l’IRTA programes de control que permeten 

mantenir la producció aqüícola al delta del Ebre: Programa de Seguiment de la Qua-
litat de les Aigües Marines (PSQAM) on s’hi destina 475.000€ anuals; per al Con-
trol del risc de toxines i fitoplànctotòxic a la costa marítima catalana on s’hi destina 
21.778,79€ anuals; elaboració de talonaris guies de circulació de mol·luscs bivalves 
aqüicultura (2017) per un import de 5.425,99 euros.

c) Despesa pública de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims prevista per 
al 2019

Al 2019 ja s’estan executant els programes de control que permeten garantir la 
qualitat de la producció aqüícola del delta de l’Ebre pels imports esmentats anterior-
ment, és a dir: PSQAM-2019: import de 475.000€; per al control-2019 del risc de 
toxines i fitoplàncton tòxic a la costa marítima catalana: 21.778,79€; Anàlisi integral 
de la badia del Fangar sota condicions presents i futures. Desenvolupament d’una 
eina per a la seva gestió. import 59.925€ - CIIRC Any 2019

d) Convocatòries d’ajudes Fons Europeus Marítim i de la Pesca (FEMP) 2017-2018
Els anys 2017 i 2018 s’han convocat 7,15M€ disponibles per al sector aqüícola 

del delta de l’Ebre distribuïts en les convocatòries FEMP següents:
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– Convocatòria ARP0005 - Resolució ARP/7/2017, de 9 de gener, i Resolució 
ARP /1163/2017, de 23 de maig. Es convoquen els ajuts FEMP per a l’anualitat 2017 
per un import de 6,8M€ per a 25 mesures del FEMP. Convocatòria resolta i paga-
da. Les mesures, i pressupost convocat, obertes per al sector aqüícola són: 1,05M€ 
(15%): prioritat 2 aqüicultura i 2,40M€ (35%): prioritat 5 comercialització i transfor-
mació de productes pesquers i aqüícoles.

– Convocatòria ARP0021 - Resolució ARP/619/2018, de 23 de març. Es convo-
quen els ajuts FEMP per a l’anualitat 2018 per un import de 3,1M€ per a 24 mesures 
del FEMP. Convocatòria resolta i pagada. Les mesures, i pressupost convocat, ober-
tes per al sector aqüícola són: 0,3M€ (10%): prioritat 2 aqüicultura i 1,2M€ (41%): 
prioritat 5 comercialització i transformació de productes pesquers i aqüícoles. Les 
quantitats pagades al sector aqüícola en aquesta convocatòria són: 0,03M€ (15%): 
prioritat 2 aqüicultura i 0,18M€ (85%): prioritat 5 comercialització i transformació 
de productes pesquers i aqüícoles.

– Convocatòria ARP0029 - Resolució ARP/1256/2018, de 4 de juny. Es convo-
quen els ajuts a la innovació en el sector pesquer i el de l’aqüicultura i a la transfe-
rència de coneixements entre investigadors i pescadors 2018, 2019 i 2020 per import 
de 1,5M€. Convocatòria en fase d’execució i justificació. Les mesures, i pressupost 
convocat, obertes per al sector aqüícola són: 0,2M€ (13%): innovació aqüicultura. 
Les quantitats pagades al sector aqüícola en aquesta convocatòria són: 0,14 M€: 
prioritat 2 aqüicultura.

– Convocatòria ARP0014 - Resolució ARP/2907/2017, d’11 de desembre. Es 
convoquen els ajuts per a l’aplicació del desenvolupament local participatiu 2018 i 
2019 per import de 2M€. Convocatòria resolta i justificada (any 2018). Les mesures, 
i pressupost convocat, obertes per al sector aqüícola són: 1M€ (50%): GALP Mar 
de l’Ebre. Les quantitats pagades al sector aqüícola en aquesta convocatòria són: 
0,08 M€ (44%): prioritat 2 aqüicultura i 0,10 M€ (56%): prioritat 5 comercialització 
i transformació de productes pesquers i aqüícoles.

– Convocatòria ARP0038 - Resolució ARP/1496/2018, de 21 de juny. Es con-
voquen de forma anticipada per al 2019 els ajuts corresponents a inversions a bord 
que incrementin el valor afegit o la qualitat dels productes pesquers, inversions pro-
ductives a l’aqüicultura i inversions a la transformació dels productes de la pesca i 
l’aqüicultura per import d’1,1M€. Convocatòria pendent de resolució. Les mesures, 
i pressupost convocat, obertes per al sector aqüícola són: 0,5M€ (48%): prioritat 2 
aqüicultura i 0,5M€ (48%): prioritat 5 comercialització i transformació de productes 
pesquers i aqüícoles.

A continuació s’aporten les taules resum amb els imports relatius a les actuacions 
de suport al sector:

Taula 1 (2017 i 2018)

Despesa en actuacions de suport al sector Imports

Anàlisi integral de l’estat de les badies del Fangar i dels Alfacs del delta 
de l’Ebre per tal de desenvolupar una eina de gestió de la producció 
aqüícola i marisquera d’aquelles badies (2017) 115.700,00

Programa de Seguiment Qualitat d’aigües marines (PSQAM, 2107) 475.000,00

Control de risc i fitoplàncton tòxic (2017) 21.778,79

Elaboració de talonaris guies de circulació de mol·luscs bivalves 
aqüicultura (2017) 5.425,99

Programa de Seguiment Qualitat d’aigües marines (PSQAM, 2108) 475.000,00

Control de risc i fitoplàncton tòxic (2018) 21.778,79

Subvencions FEMP aprovades durant 2017 i 2018 per inversions 
relacionades amb l’aqüicultura en el Delta de l’Ebre 874.738,15
Total 1.989.421,72
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Taula 2 (2019)

Despesa en actuacions de suport al sector Imports

Programa de Seguiment Qualitat d’aigües marines (PSQAM, 2109) 475.000,00

Control de risc i fitoplàncton tòxic (2019) 21.778,79

Anàlisi integral de la badia del fangar sota condicions presents i futures. 
Desenvolupament d’una eina per a la seva gestió 59.925,00
Total (*) 556.703,79

(*) No inclou la convocatòria anticipada per a l’any 2019 (ARP0038), ni altres accions sobrevingudes que es 
puguin portar a terme durant l’any en curs.

L’import total de les actuacions 2017-2019 és de 2.546.125,51 euros.
D’altra banda, des de l’any 2009, i donant resposta a una reivindicació del sector, 

el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va incor-
porar la producció de musclo de Catalunya en el seu Pla d’assegurances. Aquest pla 
cobreix la producció i cria de musclo, i en poden ser beneficiaris la totalitat de pro-
ductors de musclo del delta de l’Ebre.

Davant dels greuges econòmics produïts per la mort del mol·luscs, es va contactar 
amb AGROSEGURO a fi d’actualitzar les assegurances destinades al musclo a les 
necessitats del sector productiu del delta de l’Ebre.

El cost d’aquestes assegurances compta amb una subvenció del 25% per part 
d’ENESA i d’un 7% per part de la CA (equival al 28% de l’import subvencionat per 
ENESA).

El passat 06.03.19, en el marc de la quarta reunió de la Taula es va parlar sobre 
aquest tema amb els productors i els responsables de les assegurances (AGROSE-
GURO) als ST del DARP a les Terres de l’Ebre, en la qual es va donar resposta a 
la reivindicació històrica que es portin a terme peritatges previs per poder avaluar 
millor els danys en cas de pèrdues, fent el sistema d’assegurances més atractiu per 
al sector.

A més, s’ha informat als productors de musclo i ostró que, a través de la Resolu-
ció ARP/2177/2018, de 20 de setembre, s’han convocat ajuts destinats a execució de 
programes de sanitat animal en els sectors del porcí, de la cunicultura, de l’oví i el 
cabrum i de la producció de mol·luscs per a l’any 2018 (publicat en el DOGC núm. 
7715, de 28.09.18). Per a la producció de mol·luscs es preveuen 5.000 euros.

Per últim, s’ha de posar en valor que setmanalment i dins del Programa de Se-
guiment de la Qualitat de les Aigües (PSQAM), de la DG de Pesca i Afers Marí-
tims, l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita envia al sector productiu les dades referents 
a l’evolució de la temperatura, salinitat, oxigen i clorofil·la de les badies del delta de 
l’Ebre. Aquesta informació és molt útil per planificar la temporalitat de la produc-
ció i comercialització i per evitar episodis de mortalitat. També el 2018 s’han afegit 
a aquestes informacions dades setmanals sobre el pH de les aigües de les 2 badies.

Aquest conjunt d’accions públiques de suport equivalen al 25-30% del valor en 
primera venda del total de la producció i, a més a més, és assegurable.

Per últim, cal ressaltar que, gràcies a aquestes últimes mesures, d’acord amb el 
seguiment de mortalitat, aquesta no ha tingut incidències remarcables en la produc-
ció de musclo durant l’any 2019.

Barcelona, 30 de setembre de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
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Control del compliment de la Resolució 387/XII, sobre la defensa del 
sector de la fruita dolça davant la incertesa del Brexit
290-00358/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 47144 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.10.2019

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 387/XII, sobre 
la defensa del sector de la fruita dolça davant la incertesa del Brexit (tram. 290-
00358/12), us informo del següent: 

Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), es 
porta treballant amb el sector de la fruita dolça intensament, des de finals de l’any 
2017 mitjançant el pla de la fuita dolça i les seves 32 accions i 10 mesures. I s’ha 
acompanyat al sector en el marc de les nostres competències vetllant per tot allò 
que ha estat possible, sempre amb els instruments i les dotacions econòmiques de 
les quals disposa.

A més, la Promotora d’Exportacions Agroalimentàries Catalanes (PRODECA) 
adscrita al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Ge-
neralitat de Catalunya, s’està treballant en el marc de la taula d’internacionalització 
que s’engloba dins el Pla de la Fruita Dolça per donar suport a les empreses catala-
nes del sector de la fruita, en el cas del BREXIT.

La taula d’internacionalització és un grup de treball que lidera PRODECA, on es 
debaten les necessitats amb el sector i es decideixen conjuntament les línies d’actua-
ció necessàries per donar-li suport.

Els àmbits que es treballen i que incideixen en el mercat del Regne Unit són els 
següents: 

Actuacions comercials
– Fires específiques del sector: es gestiona la participació de les empreses a Fruit 

Attraction (Madrid) del 22 al 24 octubre 2019 i Fruit Logística (Berlin) al febrer 
2019, on les empreses tenen una plataforma de trobada amb compradors potencials 
d’Europa, entre els quals hi ha compradors del Regne Unit.

– Fruit Business Forum: amb l’objectiu de potenciar mercats alternatius en cas 
de tancament de fronteres i/o pèrdua de compradors anglesos, en la possible situa-
ció de sortida d’Europa del Regne Unit, aquest fòrum serà un punt de trobada a Ca-
talunya amb compradors de fruita de 7 mercats tercers. Les dates seran el 25 i 26 
març de 2020 a Barcelona.

– Prospecció: S’han explorat mercats alternatius com els Països Nòrdics per po-
tenciar les vendes de les nostres fruites, en cas de BREXIT durant la Fira Fruit Lo-
gística de Berlin al febrer de 2019.

Actuacions de formació i assessorament (transversals a tots els sectors agroalimentaris)
– Amb la finalitat de fer arribar la màxima informació als operadors i empreses 

catalanes s’han organitzat diferents seminaris durant el 2019 sobre el BREXIT ar-
reu del territori. A Barcelona el 24 d’abril; a Girona el 25 d’abril (en col·laboració 
amb Acció); a Lleida el 7 de maig (en col·laboració amb Acció); a Tortosa el 29 de 
maig (en col·laboració amb Acció) i a Barcelona el 10 de juliol (en col·laboració amb 
Acció).

– S’ha creat un portal web específica pel sector agroalimentari per tal que les 
empreses agroalimentàries puguin estar informades permanentment de l’evolució 
del BREXIT. BREXIT sector agroalimentari: http://www.prodecabrexit.cat

http://www.prodecabrexit.cat


BOPC 435
10 d’octubre de 2019

4.50.02. Compliment de mocions 53 

– S’ha habilitat una línia d’atenció per resoldre dubtes sobre l’exportació d’ali-
mentació i begudes al Regne Unit: consulta@prodeca.cat

Des del DARP es seguirà amatent a la situació política que viu actualment el 
Regne Unit, al mateix temps que s’impulsaran totes les mesures de suport al sector 
fructícola i per extensió al sector agroalimentari català.

Barcelona, 30 de setembre de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 76/XII, sobre la recuperació dels 
grans consensos per a fer que Catalunya avanci
390-00076/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 47263 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.10.2019

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 76/XII, sobre la recuperació dels 
grans consensos per a fer que Catalunya avanci (tram. 390-00076/12), us informo 
del següent:

Catalunya viu immersa en moments de gran excepcionalitat política que reque-
reixen d’una resolució democràtica. Aquest és un objectiu compartit per una majoria 
de la societat catalana.

Per aquest motiu, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha mantingut la mà 
estesa, permanentment, per establir un diàleg sincer i una negociació amb el Go-
vern espanyol, sense condicions ni renúncies a les voluntats i els amplis consensos 
expressats per la ciutadania de Catalunya.

La propera legislatura ha de servir per obrir una negociació política que accepti 
els posicionaments de totes les parts. No construirem un diàleg sincer i honest de 
Catalunya amb l’Estat espanyol si no s’admet que totes les parts tenen dret a posar 
les seves propostes damunt la taula. I en aquest diàleg no es pot negar cap posició.

Recordem que aquesta voluntat de diàleg va tenir com a fita més important la 
declaració firmada el mes de desembre de 2018 a Pedralbes, on els dos governs, el 
català i l’espanyol, reconeixien la naturalesa política del conflicte i s’emplaçaven a 
iniciar un procés de diàleg que permetés donar una resposta política, acordada de-
mocràticament, avalada per una àmplia majoria de la ciutadania i que havíem de do-
tar de seguretat jurídica. Eren uns bons elements per encarrilar la negociació, però 
es va estroncar quan el President Pedro Sánchez va decidir aixecar-se de la taula i, 
a continuació, convocar eleccions generals. Des d’aleshores, l’estat espanyol ha que-
dat paralitzat a nivell institucional, no ha estat capaç de formar govern i ha hagut de 
tornar a anar a eleccions, la quarta cita electoral en 4 anys.

Per poder establir un diàleg amb el Govern d’Espanya cal un govern que no es-
tigui en funcions, cal un govern que tingui capacitat per poder dialogar-hi, sobretot, 
una voluntat sincera de fer-ho.

Per part del Govern de la Generalitat continuem convençuts que els problemes 
polítics s’han de resoldre políticament, sempre ens trobaran asseguts a la taula del 
diàleg per garantir l’exercici del dret a l’autodeterminació i acordar totes aquelles 
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mesures que busquin la millora de la qualitat de vida, el benestar i la seguretat dels 
catalans i les catalanes.

Barcelona, 30 de setembre de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Moció 86/XII, sobre el millorament de la 
gestió de la desaparició de persones i del suport a llurs familiars
390-00086/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 47474 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.10.2019

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 86/XII, sobre el millorament de la 
gestió de la desaparició de persones i del suport a llurs familiars (número de trami-
tació 390-00086/12), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat 2.a, s’estan portant a terme els treballs per organitzar, en la 
data esmentada, l’acte institucional a què es fa referència.

Quant als apartats 2.b i 2.d, cada any la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra (PG-ME) avalua les dades conegudes sobre persones desaparegudes i en fa 
difusió als mitjans de comunicació que ho sol·liciten i a través de les xarxes socials 
del Cos de Mossos d’Esquadra.

La PG-ME fa el seguiment de les denúncies relacionades amb la desaparició 
de persones i permanentment està en contacte amb les famílies a través de l’Ofici-
na d’atenció als familiars de persones desaparegudes, que es va crear l’1 d’abril de 
2014 i és el punt de referència d’informació, orientació i suport a aquelles persones 
que han patit la desaparició d’un familiar. A més, des de l’any 2010, la PG-ME té 
una unitat específica i especialitzada de desaparicions en l’àmbit criminal, la Unitat 
Central de Persones Desaparegudes.

A la pàgina web del cos de Mossos d’Esquadra existeix un apartat informatiu 
sobre el treball que porta a terme l’Oficina d’atenció als familiars de persones des-
aparegudes i se’n faciliten les dades de contacte L’objectiu principal de l’Oficina és 
el d’oferir una atenció qualificada i personal principalment amb l’establiment d’un 
canal d’informació als familiars, de manera que coneguin les novetats que es pro-
dueixin en la investigació. Té les funcions següents:

– Donar suport psicològic en moments puntuals i canalitzar la derivació a serveis 
especialitzats.

– Informar i aclarir qualsevol dubte que la família pugui tenir sobre les accions 
realitzades pel cos de Mossos d’esquadra.

– Orientar la família en la presa de decisions relacionades amb el fet de la des-
aparició.

– Donar un primer nivell de resposta a les consultes jurídiques, personalment o 
amb derivacions a col·legis professionals per a l’atenció més especialitzada.

– Assessorar en l’elaboració de documents divulgatius amb consells de seguretat 
sobre la desaparició de persones.

– Reforçar la importància de denunciar la desaparició immediatament.
L’Oficina garanteix la prestació de les funcions que té assignades amb els efec-

tius suficients i treballa coordinadament amb la resta d’unitats del cos de Mossos 
d’Esquadra encarregades, a nivell central i regional, de la investigació dels diferents 
supòsits de desaparició de persones.
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Amb relació a apartat 2.c, en l’àmbit de les seves funcions, el Departament d’In-
terior promou la tramitació de convenis amb associacions i entitats d’assessorament 
a les famílies.

Pel que fa a l’apartat 2.e, la PG-ME ha elaborat diferents protocols relacionats 
amb la desaparició de persones. Hi ha un protocol d’actuació per a la recepció i tra-
mitació de denúncies per desaparició de persones; un procediment d’actuació en ca-
sos de denúncies de menors escapolits orienta als professionals del Cos sobre com 
s’ha d’actuar en aquestes situacions i la PG-ME ha elaborat una directriu tècnica en 
l’àmbit de la investigació de desaparició de persones que posa especial atenció a les 
desaparicions considerades d’alt risc, que són les de menors de 14 anys, aquelles en 
què existeixin indicis d’un possible delicte contra la vida, la integritat física o la lli-
bertat, quan existeixi un perill objectiu, fonamentat i real per a la vida o integritat 
física de la persona desapareguda o quan es pressuposi, a partir de l’existència de 
determinats indicadors, que la desaparició no és voluntària.

Així mateix, la PG-ME contacta periòdicament amb associacions de familiars 
de persones desaparegudes, per conèixer, atendre i donar suport, en l’àmbit de les 
seves funcions, a les necessitats d’aquestes entitats.

Amb relació a l’apartat 2.f, la PG-ME va participar en la creació de la base de 
dades de Persones Desaparegudes i Restes Humanes Sense Identificar (PDYRH), en 
vigor des de l’any 2011, on comparteix la informació amb la resta de cossos policials 
de l’Estat amb competències en policia judicial.

En el mateix sentit de promoure la coordinació i la col·laboració entre adminis-
tracions, la PG-ME participa en les reunions periòdiques del Centro Nacional de 
Desaparecidos (CNDES), organisme pioner a Europa per coordinar la informació 
sobre persones desaparegudes.

Quant a l’apartat 2.g, en l’àmbit del Departament d’Interior s’han establert les 
mesures i s’ha promogut l’elaboració de protocols de treball adequats per atendre 
diferents situacions relacionades amb la desaparició de persones i es continuarà tre-
ballant per a la millora del tractament i l’atenció a aquestes situacions.

En l’àmbit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, pel que fa a 
l’atenció primària, actualment ja existeixen dispositius de geolocalització que pro-
porcionen a les persones els serveis socials municipals o comarcals com a part dels 
programes de Teleassistència. Aquests dispositius es proporcionen a persones que 
tenen risc de perdre’s, normalment persones grans amb disfuncions neurodegenera-
tives. Pel que fa a l’atenció especialitzada, en alguns centres propis de gestió exter-
na (residències i centres de dia), una de les mesures que tenen per prevenir la des-
aparició d’usuaris és l’ús del braçalet alarmat. Aquest dispositiu es posa en aquells 
usuaris amb desorientació o deteriorament cognitiu i fa saltar l’alarma quan l’usuari 
s’aproxima a la sortida del centre. Les entitats la ofereixen com a servei opcional als 
usuaris i als seus familiars, podent haver-hi contraprestació econòmica o no. A la 
resta de centres residencials i diürns també es pot oferir aquest servei, normalment 
de pagament, encara que de manera totalment discrecional. Cap normativa l’esmen-
ta ni com a obligatori ni com a opcional.

Finalment, pel que fa a l’apartat 2.h, actualment s’estan desenvolupant els tre-
balls interns per crear la taula de treball a què es fa referència.

Barcelona, 20 de setembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Moció 90/XII, sobre el garantiment del 
dret de vot dels ciutadans residents a l’exterior
390-00090/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 47631 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.10.2019

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

lunya i per tal de donar compliment a la Moció 90/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre el garantiment del dret de vot dels ciutadans residents a l’exterior (tram. 390-
00090/12), s’informa del següent:

En compliment a l’establert a la Moció 90/XII, el Govern de la Generalitat co-
munica aquesta moció, via carta signada pel Conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència, al Ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Coo-
peració del Govern espanyol. L’objectiu és traslladar-li el malestar amb el funciona-
ment del vot pregat; insistir en la modificació immediata del sistema de vot pregat, 
atès que obstaculitza el vot dels ciutadans residents a l’exterior i vulnera el seu dret 
de participació política; i perquè impulsi un nou procediment més senzill i àgil, com 
és el vot electrònic, que garanteixi de manera efectiva l’exercici del dret de vot dels 
ciutadans catalans residents a l’exterior.

Barcelona, 03 de novembre de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport i de 
l’Activitat Física davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
valori la candidatura Barcelona-Pirineus 2026-2030 als Jocs Olímpics 
d’Hivern i presenti la valoració oficial dels Jocs Mediterranis 
celebrats a Tarragona
356-00580/12

SOL·LICITUD

Presentació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs (reg. 47416).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.10.2019.
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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

Estats de desenvolupament i d’execució del pressupost de la 
Generalitat en data del 30 de juny de 2019
334-00073/12

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 47069 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 08.10.2019

Al president del Parlament
Benvolgut president,
En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei de finances públiques de 

Catalunya, trameto els estats de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya a 30 de juny de 2019, i l’informe sobre l’evolució dels re-
sultats no financers i de l’endeutament previst en l’article 21 apartats 3 i 4 de la ma-
teixa Llei, en suport llapis de memòria, per al seu lliurament a la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost del Parlament de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 26 de setembre de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de 
l’endeutament de la Generalitat en data del 30 de juny de 2019
334-00074/12

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 47069 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 08.10.2019

N. de la r.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es reprodueix en l’expedient amb 
NT 334-00073/12.



BOPC 435
10 d’octubre de 2019

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes 58

Informe sobre la situació dels avals concedits per la Generalitat en 
data del 30 de juny de 2019
334-00075/12

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 47071 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 08.10.2019

Al president del Parlament
Benvolgut president,
Per la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost del Par-

lament de Catalunya, us trameto adjunta, la informació a 30 de juny de 2019, en 
suport llapis de memòria, a la qual es refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances pú-
bliques de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 26 de setembre de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe sobre l’audiovisual a Catalunya corresponent al 2018
334-00076/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 47075 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 08.10.2019

Al president de Parlament
Molt Honorable President,
En nom del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i en compliment del que dis-

posa l’article 12 de la Llei 2/2000, de 4 de maig del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya, us trameto, adjunta, una còpia en paper i una altra en suport informàtic de 
l’Informe sobre l’audiovisual a Catalunya 2018 i la Memòria anual 2018, correspo-
nent a les activitats realitzades pel Consell.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

Barcelona, 30 de setembre de 2019
Roger Loppacher i Crehuet, president

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.



BOPC 435
10 d’octubre de 2019

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes 59 

Memòria del Consell de l’Audiovisual de Catalunya corresponent al 
2018
334-00077/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 47075 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 08.10.2019

N. de la r.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es reprodueix en l’expedient amb 
NT 334-00076/12.

Memòria de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública corresponent al 2018
334-00078/12

PRESENTACIÓ: ELISABET SAMARRA GALLEGO, PRESIDENTA DE COMISSIÓ 

DE GARANTIA DEL DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Reg. 47682 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència: Mesa del Parlament, 08.10.2019

A la Mesa del Parlament
L’article 44.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, i l’article 27 del Reglament de la Comissió de Ga-
rantia del Dret d’Accés a la Informació Pública disposen que la GAIP ha d’elaborar 
i fer pública, anualment, una memòria sobre la seva activitat i sobre la situació de 
l’accés a la informació a Catalunya.

Aquesta memòria ha de ser presentada en un acte públic al Parlament de Catalu-
nya i, en compliment d’aquest precepte, s’annexa la memòria corresponent al 2018 i 
es sol·licita presentar-la en Comissió.

Barcelona, 3 d’octubre de 2019
Elisabet Samarra Gallego, presidenta

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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