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de Rosanes
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Resolució 582/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un pla d’acció 
per al millorament de la situació econòmica de les universitats públiques
250-00875/12
Adopció 13

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 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, ser-
veis i fires
202-00011/12
Substitució de ponents 14

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta 
i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12
Tramitació pel procediment d’urgència 14

Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
202-00059/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14

Proposició de llei per a prohibir els cetacis i els otàrids en captivitat i els delfinaris 
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202-00060/12
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Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya
202-00061/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 15

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de 
l’impost sobre successions i donacions, per a la disminució de la càrrega fiscal de 
la ciutadania catalana
202-00062/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 15

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la gestió dels danys causats per l’incendi de la Ribera 
d’Ebre, el Segrià i les Garrigues
250-00898/12
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre els vessaments il·legals al Segre
250-00899/12
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre la reobertura dels consultoris locals tancats de Piera
250-00912/12
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre el diagnòstic de la limfangioleiomiomatosi
250-00915/12
Esmenes presentades 17

Proposta de resolució sobre el millorament de la comprensibilitat dels informes 
mèdics
250-00916/12
Esmenes presentades 18

Proposta de resolució sobre el desdoblament del CAP Sant Pere, de Reus
250-00917/12
Esmenes presentades 18

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera del sistema sanitari
250-00919/12
Esmenes presentades 18
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Proposta de resolució sobre l’equiparació dels nivells retributius dels professionals 
de l’atenció primària amb els dels serveis hospitalaris
250-00920/12
Esmenes presentades 19

Proposta de resolució sobre la creació d’un consultori mèdic a l’Albiol
250-00924/12
Esmenes presentades 20

Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dels turistes davant l’ac-
ció de grups radicals violents i la delinqüència organitzada
250-00926/12
Esmenes presentades 20

Proposta de resolució sobre la impossibilitat del Cos de Mossos d’Esquadra de ga-
rantir la seguretat ciutadana
250-00928/12
Esmenes presentades 21

Proposta de resolució sobre el trasllat de presos i la vigilància perimetral de les 
presons
250-00929/12
Esmenes presentades 21

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències pediàtriques al Prat de Llobregat
250-00930/12
Esmenes presentades 22

Proposta de resolució sobre el reconeixement del grup C1 als tècnics en cures au-
xiliars d’infermeria
250-00931/12
Esmenes presentades 22

Proposta de resolució sobre la suspensió de les relacions contractuals de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals amb entitats presumptament vinculades a possibles 
delictes de corrupció i de finançament il·legal de partits polítics
250-00937/12
Esmenes presentades 23

Proposta de resolució sobre mesures urgents per a garantir la seguretat ciutadana 
i erradicar la venda il·legal a l’espai públic a Roses
250-00940/12
Esmenes presentades 23

Proposta de resolució sobre l’Institut Nova Història
250-00941/12
Esmenes presentades 24

Proposta de resolució sobre l’impuls dels medicaments genèrics i biosimilars
250-00944/12
Esmenes presentades 24

Proposta de resolució sobre les accions necessàries per a lluitar contra la pobresa 
energètica
250-00945/12
Esmenes presentades 25

Proposta de resolució sobre la creació d’una bossa d’hores estructurals al Cos de 
Mossos d’Esquadra
250-00946/12
Esmenes presentades 26

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre la fiscalitat municipal a Catalunya
360-00019/12
Presentació: síndic de Greuges 27
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord de designació de membres dels Serveis Jurídics perquè representin i defen-
sin el Parlament de Catalunya en els procediments davant el Tribunal Constitucional
395-00081/12
Acord 28

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença del director general de Formació Professional Inicial 
i Ensenyaments de Règim Especial davant la Comissió d’Educació perquè informi 
sobre el nou model de Formació Professional Dual i el canvi curricular previst
356-00462/12
Acord sobre la sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença d’Elena Sintes, cap de projectes de la Fundació Jaume 
Bofill, i de Jaume Aguilar, membre de l’equip coordinador de la Federació de Movi-
ments de Renovació Pedagògica de Catalunya, davant la Comissió d’Educació per-
què presentin l’informe «Educació a l’hora: uns altres horaris escolars són possibles»
356-00518/12
Acord sobre la sol·licitud 29

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació sobre la 
manca de planificació i el tancament de línies de P3
355-00067/12
Substanciació 29

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació sobre 
l’inici del curs escolar 2019-2020
355-00098/12
Substanciació 29

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

Compareixença d’una representació del Casal Lambda davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones per a informar sobre les actuacions del centre associatiu
357-00167/12
Substanciació 29

Compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’informe sobre violència sexual 
«Ja és hora que em creguis. Un sistema que qüestiona i desprotegeix les víctimes»
357-00362/12
Substanciació 30

Compareixença del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial davant la Comissió d’Educació per a informar sobre el nou model 
de formació professional dual i el canvi curricular previst
357-00622/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença d’Elena Sintes, cap de projectes de la Fundació Jaume Bofill, i de 
Jaume Aguilar, membre de l’equip coordinador de la Federació de Moviments de 
Renovació Pedagògica de Catalunya, davant la Comissió d’Educació per a presentar 
l’informe «Educació a l’hora: uns altres horaris escolars són possibles»
357-00623/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00168/12
Presentació: president de la Generalitat 30
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de tre-
ball de responsable de la Secretaria de Serveis Jurídics de la Secretaria General 
del Parlament de Catalunya
500-00004/12
Adscripció definitiva d’una funcionària de carrera 31

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de tre-
ball de responsable de visites del Departament de Relacions Institucionals del Par-
lament de Catalunya
500-00009/12
Adscripció definitiva d’una funcionària de carrera 32

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament dos llocs de 
treball de responsable de projectes de difusió del Departament de Relacions Insti-
tucionals del Parlament de Catalunya
500-00010/12
Adscripció definitiva de dues funcionàries de carrera 33
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 562/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció 
sanitària a l’àrea metropolitana nord de Barcelona
250-00380/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 18, 03.10.2019, DSPC-C 344

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 3 d’octubre de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a l’Àrea Metropolitana 
Nord de Barcelona (tram. 250-00380/12), presentada pel Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 21207).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer efectives les mesures de l’acord per a posar fi a la vaga del 29 de novembre 

de 2018 dels professionals sanitaris de l’Institut Català de la Salut pel que fa a les 
càrregues de treball d’aquest personal.

b) Dotar, en el termini de divuit mesos, els centres d’atenció primària de l’àrea 
metropolitana nord de Barcelona de nous facultatius, complint les mesures de l’acord 
per a posar fi a la vaga del 29 de novembre de 2018 dels professionals sanitaris de 
l’Institut Català de la Salut i el compromís adquirit en la Instrucció 1/2018 d’aquest 
òrgan.

c) Garantir, complint els acords adoptats en la Instrucció 1/2008 de l’Institut Ca-
talà de la Salut, la qualitat de l’assistència sanitària a l’àrea metropolitana nord de 
Barcelona i la conciliació de la vida personal i laboral dels professionals sanitaris 
de l’atenció primària d’aquesta àrea.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, Jorge Feijóo Suñol; el vicepresident de 

la Comissió en funcions de president, Xavier Quinquillà Durich

Resolució 563/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’augment de 
llits d’aguts al Vallès Oriental
250-00384/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 18, 03.10.2019, DSPC-C 344

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 3 d’octubre de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’augment de llits d’aguts al Vallès Orien-
tal (tram. 250-00384/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i 
el Grup Parlamentari Republicà (reg. 22629).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar un pla per a recuperar i 

augmentar el nombre de llits d’aguts als centres assistencials del Vallès Oriental, per 
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a equiparar-lo a la mitjana de Catalunya i donar sortida a les necessitats assistencials 
de la població, que pateix iniquitat territorial.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, Jorge Feijóo Suñol; el vicepresident de 

la Comissió en funcions de president, Xavier Quinquillà Durich

Resolució 564/XII del Parlament de Catalunya, sobre els programes 
de prevenció específics per al càncer de cap i coll
250-00391/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 18, 03.10.2019, DSPC-C 344

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 3 d’octubre de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre els programes de prevenció específics per al 
càncer de cap i coll (tram. 250-00391/12), presentada pel Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 22633).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar programes de prevenció del càncer de cap i coll que incorporin els 

dos factors de risc més importants, el tabac i l’alcohol, i les revisions odontològiques 
anuals i que permetin a la població conèixer millor aquest tipus de càncer.

b) Consolidar en els protocols de tractament del càncer de cap i coll el suport 
psicològic a les persones afectades, específicament quan han patit una intervenció 
quirúrgica deformant.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, Jorge Feijóo Suñol; el vicepresident de 

la Comissió en funcions de president, Xavier Quinquillà Durich

Resolució 565/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció 
sanitària a Castellví de Rosanes
250-00392/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 18, 03.10.2019, DSPC-C 344

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 3 d’octubre de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Castellví de Rosa-
nes (tram. 250-00392/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i 
el Grup Parlamentari Republicà (reg. 22634).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Ampliar l’horari d’atenció primària del consultori de Castellví de Rosanes 

(Baix Llobregat) obrint-lo dues tardes la setmana per a facilitar la conciliació entre 
la vida laboral i les necessitats sanitàries dels ciutadans.
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b) Dotar el consultori de Castellví de Rosanes d’un servei de pediatria.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, Jorge Feijóo Suñol; el vicepresident de 

la Comissió en funcions de president, Xavier Quinquillà Durich

Resolució 566/XII del Parlament de Catalunya, sobre un pla per a 
combatre els fraus contra l’autisme
250-00393/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 18, 03.10.2019, DSPC-C 344

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 3 d’octubre de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre un pla per a combatre els fraus contra l’au-
tisme (tram. 250-00393/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 22635).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar davant la Comissió de 

Salut de la cambra, i per mitjà del Departament de Salut, mesures per a garantir la 
seguretat de la població afectada d’autisme i un pla de comunicació amb consells 
sanitaris professionals destinat a aquesta població, i a preservar la dignitat i l’hones-
tedat dels professionals mèdics prescriptors de les teràpies provades científicament.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, Jorge Feijóo Suñol; el vicepresident de 

la Comissió en funcions de president, Xavier Quinquillà Durich

Resolució 567/XII del Parlament de Catalunya, sobre la promoció 
i el millorament de la formació dels ciutadans en reanimació 
cardiopulmonar
250-00394/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 18, 03.10.2019, DSPC-C 344

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 3 d’octubre de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la promoció i el millorament de la formació 
de la ciutadania en reanimació cardiopulmonar (tram. 250-00394/12), presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 22636).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Estendre la promoció de la formació en primers auxilis i suport vital bàsic, 

que inclou la reanimació cardiopulmonar, entre el personal de l’Administració de la 
Generalitat, especialment el que forma part dels equips d’emergència de cada cen-
tre de treball, d’acord amb la normativa vigent i amb la finalitat que aquest personal 
mantingui actualitzats els coneixements en aquesta matèria.
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b) Traslladar als departaments de Salut, d’Educació i d’Empresa i Coneixement 
la conveniència d’estendre la promoció de la formació en reanimació cardiopulmo-
nar, tant en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat com als centres que en de-
penen.

c) Treballar amb les organitzacions empresarials i els sindicats perquè facin cur-
sos sobre reanimació cardiopulmonar als centres de treball, en el marc de la plani-
ficació del Consell de Relacions Laborals.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, Jorge Feijóo Suñol; el vicepresident de 

la Comissió en funcions de president, Xavier Quinquillà Durich

Resolució 568/XII del Parlament de Catalunya, sobre la Xarxa Santa 
Tecla
250-00403/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 18, 03.10.2019, DSPC-C 344

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 3 d’octubre de 2019, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions dels professio-
nals de la Xarxa Santa Tecla (tram. 250-00403/12), presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 23878).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a augmentar en el pressupost per al 

2019 els recursos econòmics destinats al servei d’atenció primària de la Xarxa San-
ta Tecla, per a contribuir a millorar-ne la qualitat assistencial i seguir l’actualització 
dels sous dels treballadors i de les plantilles dels centres d’atenció primària de les 
àrees bàsiques de salut de Torredembarra, Vila-seca, Llevant (Tarragonès), el Ven-
drell, l’Arboç i Calafell (Baix Penedès), gestionades per aquesta xarxa.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, Jorge Feijóo Suñol; el vicepresident de 

la Comissió en funcions de president, Xavier Quinquillà Durich

Resolució 569/XII del Parlament de Catalunya, sobre la cirurgia per 
obesitat mòrbida
250-00404/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 18, 03.10.2019, DSPC-C 344

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 3 d’octubre de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la reducció de la llista d’espera dels 
pacients pendents d’operació per obesitat mòrbida (tram. 250-00404/12), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya (reg. 23900).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar un pla específic per a reduir l’espera per a les cirurgies per obesitat 

mòrbida i a determinar les mesures i els recursos materials i professionals necessa-
ris per a fer-ho.

b) Elaborar nous protocols per al circuit de cirurgia per obesitat mòrbida, per a 
garantir l’augment del nombre de cirurgies d’aquest tipus i per a accelerar els pro-
cessos des de la primera visita dels pacients a l’especialista fins a la valoració perquè 
siguin candidats a la cirurgia.

c) Continuar garantint que les cirurgies reconstructives per seqüeles d’obesitat es 
fan a tots els hospitals públics que tenen en llur cartera de serveis la cirurgia barià-
trica, com a part del tractament de la cirurgia per obesitat mòrbida.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, Jorge Feijóo Suñol; el vicepresident de 

la Comissió en funcions de president, Xavier Quinquillà Durich

Resolució 575/XII del Parlament de Catalunya, sobre el pagament de 
les quantitats reconegudes als advocats del torn d’ofici i assistència 
al detingut
250-00695/12

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 11, 03.10.2019, DSPC-C 345

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 3 d’octubre de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’actualització de les retribucions dels 
advocats del torn d’ofici i assistència al detingut, la revisió de mòduls per a actua-
cions i guàrdies i la puntualitat en el pagament de totes les quanties reconegudes 
(tram. 250-00695/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya (reg. 34213).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Adoptar les mesures necessàries per a garantir el pagament de les quantitats 

reconegudes als advocats del torn d’ofici i assistència al detingut en el termini d’un 
mes a comptar de la tramitació pel col·legi d’advocats competent.

b) Reconèixer la gran tasca desenvolupada pels advocats del torn d’ofici en tots 
els àmbits jurisdiccionals i l’esforç econòmic que han fet durant els anys de crisi 
econòmica.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2019
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió, 

Yolanda López Fernández
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Resolució 576/XII del Parlament de Catalunya, sobre els jutjats de 
Martorell
250-00699/12

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 11, 03.10.2019, DSPC-C 345

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 3 d’octubre de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre els jutjats de Martorell (tram. 250-
00699/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
(reg. 35755).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar els recursos pressupostaris 

suficients durant l’exercici present i els successius per a executar les obres de cons-
trucció del nou edifici en què s’instal·laran els jutjats de Martorell.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2019
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió, 

Yolanda López Fernández

Resolució 577/XII del Parlament de Catalunya, sobre el compromís 
fefaent per a l’entrada en funcionament del jutjat número 7 de Girona
250-00702/12

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 11, 03.10.2019, DSPC-C 345

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 3 d’octubre de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre el compromís fefaent per a l’entrada en 
funcionament del jutjat número 7 de Girona (tram. 250-00702/12), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 35754).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar el compromís fefaent d’im-

plantació i entrada en funcionament del Jutjat de Primera Instància número 7 de 
Girona al setembre del 2020.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2019
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió, 

Yolanda López Fernández
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Resolució 582/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració 
d’un pla d’acció per al millorament de la situació econòmica de les 
universitats públiques
250-00875/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 16, 03.10.2019, DSPC-C 347

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 3 d’octubre de 
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la revisió del finançament 
de les universitats públiques (tram. 250-00875/12), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 45305).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar un pla d’acció urgent que doni resposta a les situacions d’urgència 

detectades per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, que inclogui una re-
visió del finançament, basada en indicadors de qualitat, que permeti de capgirar la 
situació econòmica de les universitats públiques.

b) Presentar a aquesta comissió, en el termini de tres mesos, el pla d’acció amb 
les solucions de millora.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2019
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió, 

José María Cano Navarro



BOPC 437
11 d’octubre de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 14

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 18/2017, de l’1 d’agost, de 
comerç, serveis i fires
202-00011/12

SUBSTITUCIÓ DE PONENTS

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 3 d’octubre de 
2019, ha acordat de substituir un membre de la Ponència que ha d’elaborar la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i 
fires (tram. 202-00011/12).

Grup Parlamentari de Ciutadans
Martí Pachamé Barrera substitueix María Luz Guilarte Sánchez.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2019
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió, 

José María Cano Navarro

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de 
gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: GP Cs (reg. 47806).
D’acord amb l’article 107 del Reglament, se n’acorda la tramitació pel procediment 
d’urgència i la reducció a la meitat dels terminis.
Acord: Mesa del Parlament, 08.10.2019.

Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
202-00059/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; SP PPC (reg. 47891; 48054).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.10.2019 al 14.10.2019).
Finiment del termini: 15.10.2019; 10:30 h.

Proposició de llei per a prohibir els cetacis i els otàrids en captivitat i 
els delfinaris a Catalunya
202-00060/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; SP PPC; GP ERC (reg. 47892; 47993; 48055; 48062).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.10.2019 al 14.10.2019).
Finiment del termini: 15.10.2019; 10:30 h.
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Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a 
Catalunya
202-00061/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; SP PPC; GP ERC (reg. 47994; 48056; 48061).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.10.2019 al 14.10.2019).
Finiment del termini: 15.10.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, 
de regulació de l’impost sobre successions i donacions, per a la 
disminució de la càrrega fiscal de la ciutadania catalana
202-00062/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; SP PPC; GP ERC (reg. 47995; 48057; 48060).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.10.2019 al 14.10.2019).
Finiment del termini: 15.10.2019; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la gestió dels danys causats per 
l’incendi de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues
250-00898/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47823 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 09.10.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 47823)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 3

3. Impulsar els treballs de la taula tècnica creada entre l’administració, els afec-
tats per l’incendi i els representants de la Taula Agrària, amb l’objectiu d’establir 
solucions conjuntes per les actuacions de recuperació del potencial productiu a por-
tar a terme, que ha de funcionar com a punt de referència d’informació als afectats 
en relació als ajuts i mesures que s’estableixin.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De supressió del punt 4

Establir una finestreta única d’atenció al ciutadà destinada als afectats per in-
cendis forestals, amb l’objectiu d’assessorar i orientat en la tramitació de les ajudes 
establertes.
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Proposta de resolució sobre els vessaments il·legals al Segre
250-00899/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47895 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 09.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47895)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació total del punt 1

1. Demanar al Ministeri per a la Transició Ecològica del Govern de l’Estat i a 
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre que analitzin i assegurin el compliment dels 
cabals mínims establerts per al riu Segre en el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre 
(PHCE) i refermats pel Tribunal Suprem.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació total del punt 2

2. Instar l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a dur a terme, en les condicions 
i terminis establerts en la planificació hidrològica, les mesures necessàries per tal 
d’assegurar, tan aviat com sigui possible, la depuració de les aigües residuals del 
barri de Llívia (TM Lleida).

Proposta de resolució sobre la reobertura dels consultoris locals 
tancats de Piera
250-00912/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47928 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 09.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47928)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

1. Mantenir l’atenció sanitària al municipi de Piera garantint l’atenció a les ne-
cessitats dels usuaris de l’Àrea Bàsica de Salut de Piera, amb una millora significa-
tiva de l’horari de visites que tenien els consultoris locals.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i supressió 

2. Establir un espai de diàleg permanent entre el Departament de Salut i l’Ajun-
tament de Piera, per l’anàlisi i millora de les dotacions de mitjans materials i de 
personal sempre i quan sigui necessari per a l’adequada atenció sanitària en aquest 
municipi.
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Proposta de resolució sobre el diagnòstic de la 
limfangioleiomiomatosi
250-00915/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47929 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 09.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47929)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

1. Elaborar un protocol específic pel diagnòstic de la linfangioleiomiomatosis 
(LAM) adreçat als metges de família.

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

2. Implementar el protocol específic de limfangioleiomiomatosis (LAM) a l’Aten-
ció Primària i a les Unitats de diagnòstic ràpid que permeti una derivació ràpida i 
reduir el temps transcorregut entre la sospita de la malaltia i la confirmació diag-
nòstica i l’inici del tractament.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió i addició 

3. Instar a l’Estat espanyol a acreditar com a centre de referència de LAM i com 
a centre de servei i unitat de referència (CSUR) a l’Hospital de la Vall d’Hebron de 
Barcelona, destinant una dotació pressupostària específica per poder portar a terme 
els seus objectius.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació i supressió 

4. Garantir que l’informe emès per un hospital de referència de LAM acreditat 
sigui vàlid per a valorar els graus de discapacitat i dependència, evitant altres ava-
luacions mèdiques.
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Proposta de resolució sobre el millorament de la comprensibilitat 
dels informes mèdics
250-00916/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47930 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 09.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47930)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a promocionar una alfabetització més 
inclusiva a nivell sanitari que permeti una millor comprensió dels informes mèdics 
per part dels pacients i les seves famílies.

Proposta de resolució sobre el desdoblament del CAP Sant Pere, de 
Reus
250-00917/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47931 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 09.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47931)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a endegar el Pla 
Funcional necessari per impulsar el desdoblament del CAP Sant Pere i així millorar 
la seva qualitat assistencial, apropant-lo al seu territori d’influència.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47932 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 09.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47932)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

1. Fer una diagnosi de l’estat de les llistes d’espera en el sistema sanitari català, 
per avaluar quin impacte generen a l’atenció primària, així com als serveis d’ur-
gències.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió

2. Incorporar, en el tractament de les dades sobre l’impacte de les llistes d’espera 
en el sistema sanitari català, l’edat i el gènere.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i addició 

3. Millorar la gestió de les llistes d’espera que permeti reduir el temps d’espera 
de les persones dins del sistema sanitari català.

Proposta de resolució sobre l’equiparació dels nivells retributius dels 
professionals de l’atenció primària amb els dels serveis hospitalaris
250-00920/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47937 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 09.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47937)

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

1. Estudiar la viabilitat d’equiparar els nivells retributius dels i les professionals 
dels serveis hospitalaris i de l’atenció primària, i afavorir aquesta discussió en els 
àmbits de negociació pertinents en el si de les diferents institucions i entitats sa-
nitàries.

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

3. Convocar el nombre de places necessàries per cobrir les necessitats, d’acord 
amb els resultats del Fòrum de Diàleg Professional millorant les condicions con-
tractuals per a generar una veritable carrera professional.

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

4. D’acord amb les mesures fixades pel Fòrum de Diàleg Professional incentivar 
a l’ocupació de les places de medicina familiar i comunitària i les d’especialistes en 
Atenció Primària, per cobrir les zones del territori on sigui necessari.

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

5. A partir de l’aprovació del Pla de Conciliació marc en el si de la Mesa General 
de Negociació de l’Empleat Públic, impulsar un pla de conciliació en els serveis de 
l’Institut Català de la Salut.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un consultori mèdic a 
l’Albiol
250-00924/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47933 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 09.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47933)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició 

1. Estudiar la viabilitat de la creació d’un consultori mèdic en el municipi de 
l’Albiol on s’hi pugui passar consulta amb una periodicitat de 2 a 3 dies a la setmana 
evitant el desplaçament dels veïns i veïnes i la saturació d’altres centres.

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

2. Realitzar les accions pertinents en diàleg amb l’ajuntament de L’Albiol per po-
der millorar l’accés a l’atenció sanitària.

Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dels 
turistes davant l’acció de grups radicals violents i la delinqüència 
organitzada
250-00926/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47830 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 09.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ, (REG. 47830)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, (1)
De modificació del punt 1

Adaptar els procediments operatius i continuar utilitzant els mecanismes de co-
ordinació amb les policies locals i la resta de Forces i Cossos de Seguretat per com-
batre i reduir la delinqüència, impulsar plans específics de prevenció en diferents 
localitats per protegir centres d’interès turístic, posant especial èmfasi en eradicar 
grups radicals violents que han fet de la indústria turística un dels seus objectius 
com de grups de delinqüents organitzats que tenen als turistes com a objectiu de la 
seva activitat delictiva.

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

Incloure, quan sigui necessari, la prevenció per a la seguretat dels usuaris de la 
indústria turística en les Juntes Locals de Seguretat, especialment en els municipis 
en què el turisme té més presència i en què hi ha més riscos que siguin objectius dels 
grups violents i de la delinqüència organitzada.
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Proposta de resolució sobre la impossibilitat del Cos de Mossos 
d’Esquadra de garantir la seguretat ciutadana
250-00928/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47831 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 09.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47831)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició del punt 1 

Convocar, si s’escau, la Junta de Seguridad de Cataluña per revisar y determinar 
la plantilla necessària del Cos de Mossos d’Esquadra y adequar-la a las necessitats 
actuals i futures per garantir la seguretat ciutadana.

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

Establir, al si de la Junta de Seguretat de Catalunya, els mecanismes de coope-
ració i coordinació escaients per la que la PG-ME pugui prestar un servei integral 
de seguretat a tot Catalunya.

Proposta de resolució sobre el trasllat de presos i la vigilància 
perimetral de les presons
250-00929/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47887 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 09.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47887)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1 

Valorar els mecanismes idonis de col·laboració entre els Departament d’Interi-
or amb el Departament de Justícia en el marc del Pla Estratègic d’Execució Penal 
d’Adults i, de forma específica, sobre el model per als trasllats de presos i la vigilàn-
cia perimetral de les presons.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició del punt 2 

Revisar, quan sigui necessari, i millorar els protocols i procediments d’actuació 
dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra, en el que es refereix al trasllat de pre-
sos i a la vigilància perimetral de les presons. Tasques que, en tot cas, han de seguir 
sent desenvolupades pels funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra.
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Proposta de resolució sobre el servei d’urgències pediàtriques al 
Prat de Llobregat
250-00930/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47934 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 09.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47934)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a vetllar per garantir 
que els nens i nenes del Prat de Llobregat, gaudeixin les 24 hores del dia i els 365 
dies de l’any d’atenció pediàtrica als diferents dispositius assistencials d’atenció 
primària i d’atenció hospitalària de referència per al municipi.

Proposta de resolució sobre el reconeixement del grup C1 als tècnics 
en cures auxiliars d’infermeria
250-00931/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47938 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 09.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47938)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició 

1. Impulsar accions amb el Govern de l’Estat per a l’actualització de les funcions 
dels tècnics i tècniques de cures d’infermeria, d’acord amb les competències esta-
blertes en la normativa corresponent i conforme el que disposa el RDL 5/2015 de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

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

De refosa dels punts 2 i 3 en un únic punt
2. Instar el Govern de l’Estat a fer efectiu el reconeixement de les categories pro-

fessionals per poder impulsar els canvis reglamentaris a Catalunya pel reconeixe-
ment de la formació de les TCAI de manera que es tingui en compte l’increment de 
les competències i del grau de formació professional al Grup professional 3.
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Proposta de resolució sobre la suspensió de les relacions contractuals 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb entitats 
presumptament vinculades a possibles delictes de corrupció i de 
finançament il·legal de partits polítics
250-00937/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47936 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 09.10.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 47936)

Esmena 1
GP Republicà (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya considera indispensable que la CCMA suspengui les 
relacions contractuals que manté amb TRIACOM i/o les societats del seu grup, en 
cas que judicialment es considerin provats els fets que els vinculen amb suposats 
delictes de corrupció.

Proposta de resolució sobre mesures urgents per a garantir la 
seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l’espai públic a 
Roses
250-00940/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47897 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 09.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47897)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

Destinar els efectius policials necessaris del Cos de Mossos d’Esquadra per a 
combatre la delinqüència organitzada, la venta il·legal en l’espai públic i els proble-
mes de seguretat ciutadana que pateix el municipi de Roses i que augmenta especial-
ment durant el període d’estiu, en coordinació amb el cos de policia local.

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

Intensificar proactivament l’actuació contra prácticas ilícitas y dañinas para la 
seguridad, la convivencia en la vía pública, la actividad económica de los comercios 
y los puestos de trabajo que esta genera como la venta ilegal en el espacio público, 
«top manta» o la venta ambulante de bebidas alcohólicas que son especialmente 
atractivas para las mafias y muy perjudiciales tanto para los comerciantes que sufren 
injustamente estas graves formas de competencia desleal.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició del punt 4

Incrementar, en la mesura que sigui necessari, la colaboración y la cooperación 
con todas las administraciones, especialmente la Administración local de Roses y 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a efectos de detectar, prevenir, in-
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vestigar y perseguir las prácticas ilegales y los problemas de seguridad del munici-
pio de Roses.

Proposta de resolució sobre l’Institut Nova Història
250-00941/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47904 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 09.10.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 47904)

Esmena 1
GP Republicà (1)
De refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

El Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís amb una historiografia 
científica, independent i critica. I fa una crida a la resta d’institucions del país per 
a reafirmar-se en aquest mateix compromís, per aquest motiu insta a el Govern de 
la Generalitat a:

a) Continuar impulsant polítiques de recuperació de la memòria democràtica i 
continuar fent del rigor científic una condició indispensable de qualsevol projecte 
historiogràfic que s’impulsi des de l’administració de la Generalitat.

b) Exigir al Govern de l’Estat aquest mateix compromís amb la historiografia 
científica, independent i crítica, amb especial cura per evitar expressions que ba-
nalitzin el colonialisme i facin apologia de l’imperialisme per part de membres del 
Govern .

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47935 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 09.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47935)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

1) Donar continuïtat a la implementació de polítiques que promocionin els me-
dicaments genèrics i biosimilars per la seva importància en la contenció i estalvi de 
la despesa farmacèutica.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició

2) Instar el Govern de l’Estat a ampliar el catàleg de medicaments genèrics i bi-
osimilars i potenciar la seva entrada al sistema públic per situar-la en una quota del 
80% com recomana la CE.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i addició 

3) Vetllar per tal que l’aprovació del Pla d’Acció per fomentar la utilització de 
medicaments genèrics i biosimilars a la Comissió Permanent de Farmàcia del SNS 
reculli les consideracions fetes des del Servei Català de la Salut.

Proposta de resolució sobre les accions necessàries per a lluitar 
contra la pobresa energètica
250-00945/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47942 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 10.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47942)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació total del punt 1

1. Refermar el seu compromís d’evitar qualsevol intent de tall de subministra-
ment a les persones endeutades en situació de vulnerabilitat.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació total del punt 2

2. Prendre el lideratge polític en la defensa dels drets energètics de les persones 
i les famílies, i especialment en la protecció de les persones més vulnerables, amb 
la creació d’un espai estable de treball entre totes les institucions catalanes per a 
elaborar un protocol i un reglament de desplegament de la Llei 24/2015, del 29 de 
juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica, en què es defineixi la gestió del deute generat per les famílies 
en situació de vulnerabilitat social i per a garantir que cap ciutadà en situació de 
vulnerabilitat no és objecte d’un tall dels subministraments, en aplicació de la dita 
llei. Així com, elaborar una proposta de conveni conjuntament amb les administra-
cions locals i supramunicipals i les entitats representants dels ens locals, que han 
de signar les companyies subministradores d’energia, amb l’objectiu de combatre la 
pobresa energètica. S’ha de garantir el subministrament dels serveis bàsics d’elec-
tricitat i de gas i que ningú no en queda exclòs per raons econòmiques.

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

3. Continuar amb les inspeccions d’ofici periòdiques que du a terme l’Agència 
Catalana de Consum a les empreses de subministraments de serveis bàsics de gas 
i electricitat per a garantir el compliment de la Llei 24/2015 i, si s’escau, obrir els 
corresponents expedients sancionadors.

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

4. Implementar el protocol per a la diagnosi de pobresa energètica a través de la 
informació de les actuacions del cos de Bombers de la Generalitat.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació total del punt 5

5. Establir un protocol marc de gestió de les emergències i situacions en matèria 
de pobresa energètica que estableixi les responsabilitats de tots els agents i les ad-
ministracions implicades respecte als procediments que cal seguir per a combatre la 
pobresa energètica, garantir els subministraments bàsics d’energia i assegurar que 
ningú queda exclòs per raons econòmiques.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació al punt 6

6. Realitzar des de l’Agència Catalana del Consum, durant el 2020, una campa-
nya de difusió a tot Catalunya per informar dels drets de la ciutadania previstos a 
la llei 24/2015. 

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (7)
De modificació total del punt 7

7. Continuar aplicant totes les vies sancionadores que permet la legislació vigent 
en matèria de protecció dels consumidors i en matèria de garantia i qualitat del sub-
ministrament d’energia, en el cas que les companyies subministradores no atenguin 
llurs obligacions i, específicament, quan apliquin talls de subministrament indeguts 
a les llars, no permesos per la Llei 24/2015.

Proposta de resolució sobre la creació d’una bossa d’hores 
estructurals al Cos de Mossos d’Esquadra
250-00946/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47888 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 09.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47888)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1 

Mantenir per al cos de mossos d’esquadra una bossa d’hores extraordinàries, 
que serveixi per reduir l’impacte que la manca d’efectius està generant en el servei 
de seguretat pública de Catalunya, actualitzant el preu de l’hora extraordinària que 
a dia d’avui és inferior al de l’ordinària.

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

Renovar aquesta bossa d’hores extraordinàries mentre aquesta problemàtica de 
manca d’efectius no quedi solucionada.
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre la fiscalitat municipal a 
Catalunya
360-00019/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 47758).
Acord: Mesa del Parlament, 08.10.2019.

Al president del Parlament 
Benvolgut,
Em plau lliurar-vos l’Informe sobre la fiscalitat municipal a Catalunya, que té per 

objectiu analitzar la diversa problemàtica entorn de la tributació local amb la fina-
litat de protegir i defensar els seus drets i contribuir a la consecució d’una fiscalitat 
més justa. En aquesta línia, l’informe proposa configurar un sistema fiscal munici-
pal que garanteixi el dret a una fiscalitat justa: ha de ser un sistema fiscal solidari, 
basat en la contribució d’acord amb el principi de capacitat econòmica, progressiu, 
redistributiu, igualitari i equitatiu, no confiscatori, suficient i eficient, participatiu, 
accessible i transparent, basat en la cooperació, el foment del compliment i amb vo-
cació de servei, segur jurídicament, no arbitrari i ambiental.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 65, aquest informe monogràfic ha d’ésser objecte de debat parla-
mentari.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe, del 
qual us suggereixo la seva culminació en una sessió en la comissió que es consideri 
més oportuna.

Cordialment,

Barcelona, 4 d’octubre de 2019
Rafael Ribó, síndic

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/12669257.pdf


BOPC 437
11 d’octubre de 2019

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament 28

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord de designació de membres dels Serveis Jurídics perquè 
representin i defensin el Parlament de Catalunya en els procediments 
davant el Tribunal Constitucional
395-00081/12

ACORD

Mesa del Parlament 
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 8 d’octubre de 2019, de con-

formitat amb l’article 37.3.j del Reglament del Parlament, ha designat de manera 
permanent, perquè exerceixin la representació i la defensa del Parlament de Cata-
lunya en els procediments davant el Tribunal Constitucional i qualsevol altre òrgan 
jurisdiccional, els lletrats i les lletrades següents dels Serveis Jurídics: 

Esther Andreu i Fornós
Mercè Arderiu i Usart
Antoni Bayona i Rocamora
Anna Casas i Gregorio
Fernando Domínguez Garcia
Imma Folchi i Bonafonte
Clara Marsan Raventós
Xavier Muro i Bas
Miquel Palomares i Amat
Joan Ridao i Martín
Pere Sol i Ordis 
Els membres dels Serveis Jurídics designats han d’actuar cadascun de manera 

indistinta o més d’un de manera conjunta, d’acord amb les instruccions que rebin de 
la Secretaria General.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença del director general de Formació 
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial davant la 
Comissió d’Educació perquè informi sobre el nou model de Formació 
Professional Dual i el canvi curricular previst
356-00462/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en 
la sessió 19, tinguda el 08.10.2019, DSPC-C 349.
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Sol·licitud de compareixença d’Elena Sintes, cap de projectes de 
la Fundació Jaume Bofill, i de Jaume Aguilar, membre de l’equip 
coordinador de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica 
de Catalunya, davant la Comissió d’Educació perquè presentin 
l’informe «Educació a l’hora: uns altres horaris escolars són 
possibles»
356-00518/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en 
la sessió 19, tinguda el 08.10.2019, DSPC-C 349.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller 
d’Educació sobre la manca de planificació i el tancament de línies 
de P3
355-00067/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 19 de la Comissió d’Educació, tinguda el 
08.10.2019, DSPC-C 349.

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller 
d’Educació sobre l’inici del curs escolar 2019-2020
355-00098/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 19 de la Comissió d’Educació, tinguda el 
08.10.2019, DSPC-C 349.

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

Compareixença d’una representació del Casal Lambda davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les 
actuacions del centre associatiu
357-00167/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Igualtat de les Persones, tingu-
da el 08.10.2019, DSPC-C 350.
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Compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional 
Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
presentar l’informe sobre violència sexual «Ja és hora que em 
creguis. Un sistema que qüestiona i desprotegeix les víctimes»
357-00362/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Igualtat de les Persones, tingu-
da el 08.10.2019, DSPC-C 350.

Compareixença del director general de Formació Professional Inicial 
i Ensenyaments de Règim Especial davant la Comissió d’Educació 
per a informar sobre el nou model de formació professional dual i el 
canvi curricular previst
357-00622/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 19, tinguda el 08.10.2019, DSPC-C 349.

Compareixença d’Elena Sintes, cap de projectes de la Fundació 
Jaume Bofill, i de Jaume Aguilar, membre de l’equip coordinador de 
la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, 
davant la Comissió d’Educació per a presentar l’informe «Educació a 
l’hora: uns altres horaris escolars són possibles»
357-00623/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 19, tinguda el 08.10.2019, DSPC-C 349.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda
330-00168/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 47990 / Coneixement: 09.10.2019

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
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Transparència, des del dia 8 d’octubre al 9 d’octubre de 2019, mentre romangui fora 
de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 4 d’octubre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 215/2019, de 4 d’octubre, d’encàrrec del despatx del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i 
conseller d’Economia i Hisenda des del dia 8 d’octubre fins al 9 d’octubre de 2019, men-
tre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7976, del 8 d’octubre de 2019.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 
el lloc de treball de responsable de la Secretaria de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General del Parlament de Catalunya
500-00004/12

ADSCRIPCIÓ DEFINITIVA D’UNA FUNCIONÀRIA DE CARRERA

Acord: Mesa del Parlament, 08.10.2019

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de juliol de 2019, va acordar 

convocar un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament un 
lloc de treball de responsable de la Secretaria de Serveis Jurídics de la Secretaria 
General del Parlament de Catalunya.

D’acord amb la base desena de la convocatòria, el concurs s’ha de resoldre a favor 
de l’aspirant que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les capacitats al·le-
gats, i comporta l’adscripció definitiva de l’aspirant al lloc de treball convocat.

De conformitat amb la base setena de la convocatòria, en data de 3 d’octubre de 
2019 la comissió tècnica d’avaluació acorda formular la proposta d’adscripció defi-
nitiva d’Elisabet Riambau Möller al lloc de treball de responsable de la Secretaria 
de Serveis Jurídics de la Secretaria General del Parlament de Catalunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda
Adscriure definitivament Elisabet Riambau Möller al lloc de treball de respon-

sable de la Secretaria de Serveis Jurídics de la Secretaria General del Parlament de 
Catalunya, amb efectes a partir de la data de la presa de possessió.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableixen els articles 
123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment adminis-
tratiu comú de les administracions públiques, un recurs de reposició davant l’òrgan 
convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest 
acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), o bé un recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el 
BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la ju-
risdicció contenciosa administrativa.
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Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs 
que considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 
el lloc de treball de responsable de visites del Departament de 
Relacions Institucionals del Parlament de Catalunya
500-00009/12

ADSCRIPCIÓ DEFINITIVA D’UNA FUNCIONÀRIA DE CARRERA

Acord: Mesa del Parlament, 08.10.2019

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de juliol de 2019, va acordar 

convocar un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament un 
lloc de treball de responsable de visites del Departament de Relacions Institucionals 
del Parlament de Catalunya.

D’acord amb la base desena de la convocatòria, el concurs s’ha de resoldre a favor 
de l’aspirant que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les capacitats al·le-
gats, i comporta l’adscripció definitiva de l’aspirant al lloc de treball convocat.

De conformitat amb la base setena de la convocatòria, en data de 2 d’octubre de 
2019 la comissió tècnica d’avaluació acorda formular la proposta d’adscripció defi-
nitiva d’Elisabet Coll Solé al lloc de treball de responsable de visites del Departa-
ment de Relacions Institucionals del Parlament de Catalunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda
Adscriure definitivament Elisabet Coll Solé al lloc de treball de responsable de 

visites del Departament de Relacions Institucionals del Parlament de Catalunya, 
amb efectes a partir de la data de la presa de possessió.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableixen els articles 
123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment adminis-
tratiu comú de les administracions públiques, un recurs de reposició davant l’òrgan 
convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest 
acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), o bé un recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el 
BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la ju-
risdicció contenciosa administrativa.

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

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general
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Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 
dos llocs de treball de responsable de projectes de difusió del 
Departament de Relacions Institucionals del Parlament de Catalunya
500-00010/12

ADSCRIPCIÓ DEFINITIVA DE DUES FUNCIONÀRIES DE CARRERA

Acord: Mesa del Parlament, 08.10.2019

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de juliol de 2019, va acordar 

convocar un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament dos 
llocs de treball de responsable de projectes de difusió del Departament de Relacions 
Institucionals del Parlament de Catalunya.

D’acord amb la base desena de la convocatòria, el concurs s’ha de resoldre a favor 
de l’aspirant que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les capacitats al·le-
gats, i comporta l’adscripció definitiva de l’aspirant al lloc de treball convocat.

De conformitat amb la base setena de la convocatòria, en data de 2 d’octubre 
de 2019 la comissió tècnica d’avaluació acorda formular la proposta d’adscripció 
definitiva de Rosalia Ramon Ferràndiz i Dolors Olesa Cabrera al lloc de treball de 
responsable de projectes de difusió de Relacions Institucionals del Parlament de Ca-
talunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda
Adscriure definitivament Rosalia Ramon Ferràndiz i Dolors Olesa Cabrera al 

lloc de treball de responsable de projectes de difusió del Departament de Relacions 
Institucionals del Parlament de Catalunya, amb efectes a partir de la data de la presa 
de possessió.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableixen els articles 
123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment adminis-
tratiu comú de les administracions públiques, un recurs de reposició davant l’òrgan 
convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest 
acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), o bé un recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el 
BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la ju-
risdicció contenciosa administrativa.

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

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general
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