
TAUL A DE CONT INGUT

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 creació de l’Agència de Patrimoni Natural
202-00036/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 5

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 5

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 5

Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya
202-00061/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 5

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 6

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la celebració de festes aquàtiques privades a la cala 
d’en Massoni i en altres espais protegits de la Costa Brava
250-00939/12
Esmenes presentades 6

Proposta de resolució sobre l’Assemblea Nacional de França
250-00947/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre el manteniment de la seguretat a les vies de comuni-
cació davant les actuacions de grups separatistes que la posen en perill
250-00948/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre la celebració del Dia de la Cultura Jueva a Catalunya
250-00949/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre la dotació d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
destinats a casos de violència masclista
250-00950/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre la protecció dels menors del desenvolupament de tras-
torns pel consum abusiu d’alcohol i altres substàncies
250-00951/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’usos de l’espai natural de la 
Platgeta, al parc Maria Rúbies, de Camarasa
250-00952/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre la necessitat de mantenir el dispositiu Toga i el res-
pecte a la justícia
250-00953/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre el projecte IdentiCat
250-00954/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre la situació de les aules prefabricades i l’amiant als cen-
tres educatius a l’inici del curs
250-00955/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre el reforç de les mesures de seguretat i control en la 
campanya de recol·lecció de l’avellana i l’ametlla
250-00956/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre la conversió de l’aeroport de Lleida-Alguaire en aero-
port industrial
250-00957/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre la destinació a tasques de seguretat ciutadana dels 
mossos d’esquadra adscrits al servei d’escorta del president de la Generalitat
250-00958/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la venda de terrenys de l’Institut Català del Sòl situats 
al sector de Llevant de Viladecans
250-00959/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre els correbous i els actes festius amb els bous com a 
protagonistes
250-00960/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre l’ordenació del congost de Mont-rebei
250-00961/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre el caràcter aconfessional de les institucions de la Ge-
neralitat
250-00962/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la planificació i posada en marxa d’un centre d’urgèn-
cies d’atenció primària al nou equipament sanitari projectat a Premià de Dalt
250-00963/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a la vacuna contra el virus del papil·lo-
ma humà
250-00964/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la consideració de l’estació de vigilància atmosfèrica de 
Juneda com a estació de mesurament de l’impacte industrial i del trànsit
250-00965/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre l’ocupació i les tecnologies de la informació i la co-
municació
250-00966/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre l’ocupació, l’R+D+I i la productivitat
250-00967/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10
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Proposta de resolució sobre la defensa de la llibertat de premsa
250-00968/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el millorament del finançament de la modernització i la 
dinamització del petit comerç
250-00969/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cobertura del servei públic 
de salut en l’àmbit rural
302-00144/12
Presentació: GP PSC-Units 11

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emergència climàtica
302-00145/12
Presentació: GP PSC-Units 12

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model sanitari
302-00146/12
Presentació: GP Cs 13

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la convivència, la llibertat i la 
seguretat
302-00147/12
Presentació: GP Cs 16

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la vulneració de drets fona-
mentals
302-00148/12
Presentació: GP ERC 17

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els residus plàstics
302-00149/12
Presentació: GP CatECP 18

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat
302-00150/12
Presentació: SP PPC 20

4. Informació

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a informar sobre 
els darrers esdeveniments de l’actualitat política i judicial
350-00011/12
Anunci 21

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 40
Convocada per al 17 d’octubre de 2019 21

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Acord de la Taula de Negociació de 15 d’octubre de 2019 sobre els serveis mínims 
que s’han de prestar al Parlament de Catalunya per a garantir els serveis essencials 
durant la vaga general convocada per al dia 18 d’octubre
Acord 21
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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 creació de l’Agència de Patrimoni Natural
202-00036/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC; GP JxCat; GP CatECP (reg. 48459; 48465; 48472; 
48601).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.10.2019; 10:30 h.

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 (reg. 48460).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.10.2019; 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 (reg. 48461; 48473).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.10.2019; 10:30 h.

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 (reg. 48474).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.10.2019; 10:30 h.
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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 (reg. 48475).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.10.2019; 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 celebració de festes aquàtiques 
privades a la cala d’en Massoni i en altres espais protegits de la 
Costa Brava
250-00939/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47896 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 11.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47896)

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

1. Instar al Govern de la Generalitat a prendre les mesures conjuntes amb les ad-
ministracions i altres ens públics competencialment afectats necessàries per evitar 
que es produeixin aquest tipus d’esdeveniments, especialment en espais protegits de 
la Costa Brava, tant a nivell marí com a les seves platges.

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

2. Instar al Govern de la Generalitat a obrir una investigació conjunta amb les 
administracions locals i altres ens públics competencialment afectats per determinar 
si aquestes activitats estan organitzades amb ànim de lucre, compten amb llicència 
d’activitat i en aquests cas contrari establir les sancions oportunes i la restitució de 
qualsevol dany ocasionat.

Proposta de resolució sobre l’Assemblea Nacional de França
250-00947/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47720; 48103).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.10.2019 al 21.10.2019).
Finiment del termini: 22.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el manteniment de la seguretat a les 
vies de comunicació davant les actuacions de grups separatistes que 
la posen en perill
250-00948/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47721; 48104).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.10.2019 al 21.10.2019).
Finiment del termini: 22.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la celebració del Dia de la Cultura Jueva 
a Catalunya
250-00949/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47722; 48105).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.10.2019 al 21.10.2019).
Finiment del termini: 22.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació d’agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra destinats a casos de violència masclista
250-00950/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47723; 48106).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.10.2019 al 21.10.2019).
Finiment del termini: 22.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció dels menors del 
desenvolupament de trastorns pel consum abusiu d’alcohol i altres 
substàncies
250-00951/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47724; 48107).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.10.2019 al 21.10.2019).
Finiment del termini: 22.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’usos de l’espai 
natural de la Platgeta, al parc Maria Rúbies, de Camarasa
250-00952/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47725; 47773; 48108).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.10.2019 al 21.10.2019).
Finiment del termini: 22.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la necessitat de mantenir el dispositiu 
Toga i el respecte a la justícia
250-00953/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47726; 48109).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.10.2019 al 21.10.2019).
Finiment del termini: 22.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte IdentiCat
250-00954/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47727; 48110).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.10.2019 al 21.10.2019).
Finiment del termini: 22.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació de les aules prefabricades i 
l’amiant als centres educatius a l’inici del curs
250-00955/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47728; 48111).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.10.2019 al 21.10.2019).
Finiment del termini: 22.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reforç de les mesures de seguretat i 
control en la campanya de recol·lecció de l’avellana i l’ametlla
250-00956/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47729; 48112).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.10.2019 al 21.10.2019).
Finiment del termini: 22.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la conversió de l’aeroport de Lleida-
Alguaire en aeroport industrial
250-00957/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47730; 48113).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.10.2019 al 21.10.2019).
Finiment del termini: 22.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la destinació a tasques de seguretat 
ciutadana dels mossos d’esquadra adscrits al servei d’escorta del 
president de la Generalitat
250-00958/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47731; 48114).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.10.2019 al 21.10.2019).
Finiment del termini: 22.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la venda de terrenys de l’Institut Català 
del Sòl situats al sector de Llevant de Viladecans
250-00959/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47732; 48115).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.10.2019 al 21.10.2019).
Finiment del termini: 22.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els correbous i els actes festius amb els 
bous com a protagonistes
250-00960/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47733; 47774; 48116).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.10.2019 al 21.10.2019).
Finiment del termini: 22.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ordenació del congost de Mont-rebei
250-00961/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47734; 47775; 48117).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.10.2019 al 21.10.2019).
Finiment del termini: 22.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el caràcter aconfessional de les 
institucions de la Generalitat
250-00962/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47735; 47776; 48118).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.10.2019 al 21.10.2019).
Finiment del termini: 22.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la planificació i posada en marxa d’un 
centre d’urgències d’atenció primària al nou equipament sanitari 
projectat a Premià de Dalt
250-00963/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47736; 48119).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.10.2019 al 21.10.2019).
Finiment del termini: 22.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a la vacuna contra el 
virus del papil·loma humà
250-00964/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47737; 47777; 48120).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.10.2019 al 21.10.2019).
Finiment del termini: 22.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la consideració de l’estació de vigilància 
atmosfèrica de Juneda com a estació de mesurament de l’impacte 
industrial i del trànsit
250-00965/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47738; 47778; 48121).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.10.2019 al 21.10.2019).
Finiment del termini: 22.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ocupació i les tecnologies de la 
informació i la comunicació
250-00966/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47739; 48122).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.10.2019 al 21.10.2019).
Finiment del termini: 22.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ocupació, l’R+D+I i la productivitat
250-00967/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47740; 48123).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.10.2019 al 21.10.2019).
Finiment del termini: 22.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la defensa de la llibertat de premsa
250-00968/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47742; 47779; 48124).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.10.2019 al 21.10.2019).
Finiment del termini: 22.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament del finançament de la 
modernització i la dinamització del petit comerç
250-00969/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47741; 48125).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.10.2019 al 21.10.2019).
Finiment del termini: 22.10.2019; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cobertura del 
servei públic de salut en l’àmbit rural
302-00144/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 48278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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 estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la In-
terpel·lació al Govern sobre la cobertura del servei públic de salut en l’àmbit rural 
(tram. 300-00174/12).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Planteja la necessitat de disposar d’un projecte integral de país, per part del 

Govern, amb accions i finançament concrets, per contrarestar la despoblació, em-
pobriment i envelliment que pateixen moltes de les comarques rurals de Catalunya.

2. Insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Aprofundir i accelerar les tasques de la Comissió Interdepartamental sobre 

Despoblament Rural per analitzar i fer propostes per fer front a la despoblació, po-
tenciant el desenvolupament econòmic i social i garantint els serveis públics de salut 
per atendre a la realitat demogràfica.

b. Donar resposta als reptes actuals i futurs en salut, fruits dels canvis demogrà-
fics i socials, incorporant la planificació sanitària dins de la planificació global del 
Govern de la Generalitat en el territori, en termes d’infraestructures viàries, tecno-
lògiques.

c. Crear un grup de treball i estudi en el si del Departament de Salut per plante-
jar mesures concretes i determinar un calendari d’actuació i els recursos necessaris, 
preveient una primera dotació pressupostària per l’any 2020.
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d. Reorganitzar les plantilles de facultatius i infermeria per reforçar l’atenció pri-
mària i comunitària en el medi rural, fent un estudi de les zones i places de difícil 
cobertura, i del número de jubilacions que es produiran en els proper cinc anys en 
el territori.

e. Determinar com a prioritàries les places de medicina familiar i comunitària i 
d’especialistes que siguin determinades com de difícil cobertura, d’acord amb l’es-
tudi expressat en el punt anterior.

f. Introduir, dins la determinació d’una plaça com a prioritària, per difícil co-
bertura: 

i. La flexibilització de les retribucions, establint un complement retributiu espe-
cífic per lloc de difícil cobertura.

ii. Els contractes no inferiors a un any.
iii. L’accés a Plans de Formació continuada amb planificació d’estades en altres 

centres assistencials.
iv. L’estudi d’altres mecanismes o incentius que permetin l’adhesió dels i les pro-

fessionals a les places del món rural.
g. Estudiar mecanismes de telemedicina per combatre l’aïllament professional 

dels i les professionals del món rural.
h. Establir mecanismes de comunicació i interrelació entre professionals i cen-

tres assistencials de segon i tercer nivell, de manera que eviti desplaçaments inne-
cessaris dels i les pacients.

i. Prestigiar la figura del metge rural, i facilitar que els MIR facin una part dels 
rotatius en àmbits rurals.

j. Establir mecanismes fixes de col·laboració entre els centres de referència hos-
pitalari i els centres assistencials i hospitalaris de l’àmbit rural, per tal que els espe-
cialistes es desplacin uns dies determinats per donar cobertura des de la proximitat 
i estalviar desplaçaments als i les pacients.

k. Establir una Delegació de Salut i Gerència del CatSalut a l’Alt Pirineu, atenent 
que és la única vegueria que no en disposa.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emergència 
climàtica
302-00145/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 48456 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre l’emergència climàtica (tram. 300-00172/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de crear una Comissió Par-

lamentària de Seguiment del Canvi Climàtic.
El Parlament de Catalunya, insta al Govern a: 
2. Presentar en el termini de sis mesos un informe de la petjada de carboni de 

Catalunya, en el que es tinguin en compte les importacions i exportacions.
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3. Presentar en el termini de vuit mesos els pressupostos de carboni per als pe-
ríodes 2021-2025 i 2026-2030.

4. Elaborar i presentar en el termini d’un mes un decret llei de derogació del De-
cret 147/2009.

5. Presentar al Parlament el projecte de llei de l’impost sobre les activitats eco-
nòmiques que generen gasos amb efecte d’hivernacle, de manera que el Parlament 
pugui aprovar la llei corresponent i l’impost pugui entrar en vigor el 2021.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-

Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model sanitari
302-00146/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 48615 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre el model sanitari (tram. 300-00005/12).

Moció
Els problemes de salut mental afecten un de cada quatre ciutadans de Catalunya. 

Malgrat això, el percentatge de ciutadans atesos a la xarxa de salut mental del siste-
ma sanitari públic no arriba al 3%.

Segons els estudis epidemiològics, almenys un 5% de la població pateix un tras-
torn mental sever, amb la qual cosa la situació actual no només no garanteix l’aten-
ció a tots els ciutadans que ho necessiten, sinó que ni tan sols a aquells que pateixen 
un trastorn mental sever.

Tampoc no s’ha implementat cap sistema d’avaluació de resultats en salut que 
ens informi sobre el grau amb què les intervencions proporcionades pel sistema sa-
nitari públic milloren la vida de les persones que els reben.

D’altra banda, no hi ha cap sistema establert pel CatSalut en els seus contractes 
als proveïdors que garanteixi l’equitat en l’accés als recursos a tots els ciutadans, in-
dependentment d’on visquin, ni tampoc que els tractaments que reben en els disposi-
tius de la Xarxa de Salut Mental ho fan amb les freqüències i durades recomanades 
a les guies de bona pràctica clínica i recolzats per la medicina i psicologia basades 
en l’evidència científica.

La salut mental té teòricament un enfocament comunitari, però la realitat és que 
encara ens trobem ben lluny d’una integració real dels recursos de les xarxes sanità-
ria i social, i de que hi hagi una disponibilitat real de places i recursos als dispositius 
i programes comunitaris, com són els serveis de rehabilitació psicosocial, laboral, 
centres especials de treball, clubs socials, programes de suport a la llar i altres dis-
positius dependents de la xarxa de salut mental social.

Un altre àmbit on estan pendents els avenços per part de l’Administració és en 
l’eradicació de l’estigma associat a les malalties mentals i la prevenció de la discri-
minació per aquest motiu a la nostra societat.

Alhora, les famílies, com a cuidadores principals dels afectats, no tenen prou su-
port psicoterapèutic i psicoeducatiu per part dels dispositius de les xarxes de salut i 
social per dur a terme aquestes tasques, cosa que els comporta sovint situacions de 
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gran patiment. Moltes associacions d’afectats i familiars s’han hagut d’organitzar 
per proveir-se dels recursos de suport que el sistema sanitari i social no els propor-
ciona. Igualment l’atenció als supervivents tampoc no es fa dins de la cobertura i el 
finançament del sistema sanitari públic.

Per exemple, en el terreny de la prevenció del suïcidi, Catalunya no disposa d’un 
Pla de prevenció del suïcidi com sí que en disposen altres Comunitats Autònomes. 
És imprescindible la definició d’aquest pla i la seva implementació per fer front a la 
principal causa de mort evitable al nostre medi i per assolir els objectius de l’Agenda 
2030 en aquest àmbit, que és: «Reduir en un terç la mortalitat prematura per ma-
lalties no transmissibles, com és el suïcidi, mitjançant la prevenció i el tractament i 
promoure la salut mental i el benestar».

A hores d’ara només sis de cada deu persones que consumen un suïcidi no han 
estat mai atesos en els mesos previs a algun dispositiu de la xarxa de salut mental. 
D’una banda, no s’estan aplicant programes de prevenció del suïcidi a la població 
general que han demostrat eficàcia i són vigents a altres països i, d’altra banda, quan 
amb el Codi Risc Suïcidi es detecten casos de risc, tampoc no es garanteix a tots els 
territoris que es vincularan a un programa de prevenció del suïcidi, com sí que s’està 
aplicant a algunes àrees de salut.

A dia d’avui encara ens trobem molt allunyats d’aconseguir que moltes de les 
necessitats en salut mental de la població estiguin cobertes, i també ben lluny del 
grau de cobertura d’altres malalties mèdiques. A més a més, el pressupost assignat 
a aquestes polítiques s’ha mantingut gairebé al mateix nivell en els últims deu anys, 
per la qual cosa considerem necessari fer avenços per tal que les polítiques en salut 
mental garanteixin a tots els ciutadans la cobertura de les seves necessitats en salut.

És necessari treballar perquè l’abordatge biopsicosocial i comunitari de la salut 
mental sigui una realitat, per integrar la visió dels usuaris i famílies juntament amb 
la dels professionals en l’avaluació dels resultats en salut, perquè les intervencions 
socials, psicoterapèutiques i psicoeducatives siguin una realitat alternativa i com-
plementària a l’abordatge farmacològic, i perquè la prevenció sigui l’eina clau del 
model d’abordatge de la salut mental.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Revisar el model actual de salut mental i dotar-lo de recursos per tal que tots 

els ciutadans de Catalunya que ho necessitin hi puguin tenir accés equitativament, 
independentment del territori on visquin i de quina sigui la seva condició clíni-
ca, des d’un model que prioritzi la prevenció, s’apliqui en clau comunitària, posi a 
l’abast del ciutadà eines terapèutiques com són la psicoteràpia, la psicoeducació i les 
intervencions socials comunitàries amb la freqüència i la intensitat que han demos-
trat eficàcia, garanteixi el suport a les famílies i incorpori un sistema d’avaluació de 
resultats en salut que doni veu als usuaris (pacients i familiars) en l’avaluació.

2. Treballar en els següents aspectes per crear un marc clar d’informació i de 
transparència en la nova configuració de la política de salut mental: 

a) Definir urgentment la Cartera de Serveis en Salut Mental, especificant les 
prestacions amb cobertura per part del sistema sanitari públic i la seva durada i fre-
qüència amb visió comunitària, basada en la prevenció, que garanteixi l’accés a in-
tervencions psicoeducatives i psicoterapèutiques i en què participin activament els 
usuaris i les seves famílies en la presa de decisions i en l’avaluació dels resultats en 
salut.

b) Publicar en el termini de sis mesos l’actualització de l’Atles de Salut Mental de 
Catalunya amb les dades relatives als recursos disponibles a cada territori i les ràtios 
de programes, places i professionals disponibles a cada un d’ells.

c) Garantir l’equitat en l’accés als recursos, programes i tractaments de la Xarxa 
de Salut Mental a tots els ciutadans, independentment del territori en el qual vis-
quin, i que aquestes intervencions es duen a terme amb la freqüència i intensitat que 
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han demostrat eficàcia en les guies de bona pràctica clínica de medicina i psicologia 
basades en l’evidència científica.

d) Garantir l’accés a programes psicoeducatius, psicoterapèutics i de suport a 
les famílies dels usuaris en seguiment en els dispositius de la xarxa de salut mental 
pública.

e) Garantir la participació dels usuaris i les seves famílies en els plans terapèu-
tics individualitzats per incorporar la seva visió en la presa de decisions relativa al 
seu projecte vital.

f) Implementar la integració dels recursos sanitaris i socials per millorar la co-
ordinació entre els dispositius dependents dels dos departaments (Salut i Treball, 
Afers Socials i Famílies) a tots els territoris.

g) Desenvolupar el programa de prescripció social facultativa, garantint l’acces-
sibilitat dels ciutadans a tots els territoris, per afavorir l’adhesió a intervencions co-
munitàries i identificar activitats de la comunitat per millorar la salut i el benestar, 
complementàries i alternatives a la medicalització dels tractaments.

h) Dur a terme una anàlisi i avaluació de les necessitats en salut mental de la 
població de cada territori i planificar els programes, dispositius i professionals ne-
cessaris per garantir que tots els ciutadans que ho necessitin puguin tenir accés als 
recursos amb equitat per a tots els territoris.

i) Definir un sistema d’avaluació de resultats en salut mental en què participin els 
professionals, els usuaris i les seves famílies per adequar les polítiques sanitàries a 
la resolució dels seus problemes de salut.

j) Implementar un Pla AntiEstigma en tots els territoris de Catalunya per garan-
tir la veritable inclusió de les persones amb problemes de salut mental i la no-discri-
minació de les persones amb aquest tipus de problemes i les seves famílies en cap 
dels àmbits de la vida a la nostra societat.

k) Publicar les dades econòmiques de tots els proveïdors de salut mental a la 
Central de Balanços del CatSalut, pel que fa als ingressos provinents de la concer-
tació publica, per avançar en la transparència i l’accessibilitat a les dades per part 
de tots els ciutadans.

3. Definir i implementar una estratègia autonòmica de prevenció del suïcidi, dis-
senyant un pla autonòmic de prevenció del suïcidi, definint i implementant progra-
mes de prevenció primària en la comunitat, definint i implementant programes de 
prevenció secundària a la xarxa sanitària publica, garantint que tots els ciutadans 
de qui s’hagi detectat que estan en situació de risc puguin accedir-hi, i definint i im-
plementant programes de suport als supervivents, amb equitat per a tots els territoris 
i avaluant els seus resultats, mitjançant l’accés a la informació de suïcidis consumats 
provinent de les dades de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Cata-
lunya, portant a terme: 

a) Les accions necessàries per definir i implementar un Pla autonòmic de preven-
ció del suïcidi, interdepartamental, transversal i de salut pública dins del Pla inter-
departamental de salut pública.

b) Definir i implementar polítiques de prevenció primària a tots els territoris, ga-
rantint l’equitat en l’accés, com poden ser programes de formació en habilitats so-
cials i emocionals en l’àmbit educatiu encaminades a millorar l’afrontament de les 
situacions vitals i prevenir el desenvolupament del patiment psicològic i el suïcidi.

c) Redactar programes de prevenció del suïcidi en tots els centres de salut mental 
d’adults i infantojuvenils de Catalunya per garantir l’accés de totes les persones a les 
quals s’ha detectat situació de risc.

d) Garantir l’accés a un programa de suport als supervivents en tots els territoris 
de Catalunya.

e) Definir i implementar un pla estratègic alineat amb els objectius de l’Agenda 
2030, per aplicar polítiques de prevenció del suïcidi en la població general i detecció 
de casos de risc per assolir l’Objectiu pel desenvolupament sostenible número 3.4, 
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que és: «Reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, 
com és el suïcidi, mitjançant la prevenció i el tractament i promoure la salut mental 
i el benestar».

f) Establir un acord entre el Departament de Salut i l’Institut de Medicina Legal 
i Ciències Forenses de Catalunya per disposar d’informació actualitzada dels casos 
de suïcidi consumat per millorar i avaluar els resultats de les intervencions de pre-
venció i de suport als supervivents.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la convivència, 
la llibertat i la seguretat
302-00147/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 48616 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Govern sobre la convivència, la llibertat i la seguretat (tram. 300-00180/12).

Moción
1. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
a. Retractarse de la petición de cese del máximo responsable de la Guardia Civil 

de la zona de Cataluña dirigida al Gobierno de España.
b. Acatar y respetar cualquier resolución judicial como es deber de toda institu-

ción pública y ciudadano en democracia.
c. Pedir perdón por haber alentado actos violentos como cuando se aplaude des-

de el Govern a personas acusadas por la presunta comisión de delitos de terrorismo.
d. Cesar en la irresponsable vía de engañar a parte de la ciudadanía haciéndole 

creer que sus acciones no tienen límites y disfrutan de total impunidad, vulnerando 
con ello los derechos de los restantes ciudadanos, la seguridad jurídica y el orden 
constitucional.

e. No permitir o promover acciones que tengan por fin: (i) impedir que otros po-
deres públicos actúen en caso de acciones ilegales, y (ii) obstaculizar los derechos y 
libertades de otros ciudadanos.

f. No dar o por cualquier medio imponer órdenes o instrucciones ilegales a los 
servidores públicos, especialmente aquellos que tienen encomendadas las funciones 
de seguridad ciudadana y orden público.

2. El Parlamento de Cataluña: 
a. Muestra su máximo apoyo a los cuerpos de la Guardia Civil, de la Policía Na-

cional, de los Mossos d’Esquadra y de las Policías Locales y a todos los servidores 
públicos del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal que con su labor garantizan los 
derechos y libertades de todos los ciudadanos.

b. Condena cualquier acto conducente a desobedecer las resoluciones judiciales 
y/o la autoridad de los Jueces y Fiscales de nuestro Estado Social y Democrático de 
Derecho.

c. Elogia el discurso y el compromiso del General Jefe de la Guardia Civil rela-
tivos a la defensa del Estado de Derecho como garantía de los derechos y libertades 
fundamentales de todos los ciudadanos.
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d. Declara que es el deber de todo demócrata respetar y acatar la sentencia del 
Tribunal Supremo sobre los hechos acaecidos durante el golpe a la democracia per-
petrado por los líderes políticos independentistas en septiembre y octubre de 2017 y 
proclama que no deben concederse indultos ni amnistías ni privilegios penitencia-
rios injustificados a los condenados.

e. Muestra su máxima solidaridad con los ciudadanos que ven impedidos sus 
derechos y libertades por actos ilícitos como los cortes de vías de circulación o los 
cierres de centros educativos y/o de otros servicios públicos impuestos desde el pro-
pio Govern de la Generalitat.

f. Declara antidemocrática cualquier pretensión de expulsión de ciudadanos por 
razón de sus ideas y/o de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como la Guardia Civil de 
una parte de España como es Cataluña.

g. Recuerda a las autoridades públicas, incluidos los miembros de la Mesa del 
Parlament, que deben acatar, respetar y cumplir todas las resoluciones judiciales, 
incluidos los recientes requerimientos del Tribunal Constitucional por la reiteración 
de iniciativas que siguen la misma senda que las utilizadas para el golpe a la demo-
cracia del año 2017. 

Palacio del Parlamento, 14 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Ignacio Martín Blanco, diputado, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la vulneració de 
drets fonamentals
302-00148/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 48617 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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

el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la vulneració de drets fonamentals 
(tram. 300-00176/12).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Considera que el procés judicial celebrat al Tribunal Suprem contra el Govern 

de la Generalitat, la Presidenta del Parlament i els líders polítics i socials que van 
impulsar el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’Octubre ha estat un procés arbi-
trari i esbiaixat denunciant que, entre d’altres: 

a. El President de la Sala ha impedit activament el debat contradictori imprescin-
dible pel procés judicial, negant la possibilitat de contrastar els fets amb les decla-
racions de determinats testimonis de l’acusació. El President ha mostrat una actitud 
parcial vers als testimonis de l’acusació i de les defenses, arribant a impossibilitar 
la declaració de diversos testimonis i les preguntes pertinents de diversos advocats.

b. La multiplicitat de processos dividits en múltiples jurisdiccions, en curs abans, 
durant i després del judici al Tribunal Suprem, és un autèntic atemptat contra el dret 
a un procés just i equitatiu.

c. El procés està basat en una causa general que no descansa sobre cap fet con-
cret sinó en la impugnació de l’activitat legítima d’actors polítics i socials, desenvo-
lupat mitjançant una instrucció secreta i amb un caràcter fonamentalment polític.

d. El Tribunal ha mantingut una presó provisional arbitrària, segons el Grup de 
Treball de Detencions Arbitràries de Nacions Unides, i l’ha fet servir amb una inten-
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cionalitat política alterant les majories del Parlament de Catalunya, el Congrés dels 
Diputats i el Senat, així com el Parlament Europeu. Tot això basat en un ús instru-
mental i abusiu del delicte de rebel·lió construït sobre una violència inexistent, donat 
que la única violència que es va produir l’1 d’Octubre va ser l’actuació il·legítima 
de la Guardia Civil i el Cos de Policies Nacionals contra ciutadans pacífics i cívics.

e. El Tribunal ha mostrat un menyspreu inaudit per les institucions europees a 
l’impedir que Oriol Junqueras prengués possessió del seu escó com a eurodiputat i 
al dictar sentència sense esperar la resolució prèvia de la qüestió prejudicial sobre la 
seva immunitat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

2. Per aquests motius el Parlament de Catalunya considera que la gestió que han 
fet del Judici a l’1 d’Octubre el President de la Sala Manuel Marchena i la resta de 
membres del tribunal és més pròpia d’un sistema judicial autoritari que té com a 
principal missió garantir els interessos d’una determinada ideologia que no d’un 
sistema judicial d’una democràcia avançada amb l’objectiu de garantir el drets fona-
mentals de la ciutadania.

3. En relació a la sentència del Tribunal Suprem en la causa especial 20907/2017, 
declara el seu rebuig a la mateixa per injusta i perquè sota l’aparença d’haver estat 
dictada en un marc de garanties i de submissió a la llei no és més que el resultat d’un 
judici polític i d’una causa general contra l’independentisme.

Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
4. Exigir al Govern de l’Estat: 
a. L’assumpció explícita que qualsevol solució al conflicte entre Catalunya i Es-

panya ha de passar pel diàleg i el consentiment, i que l’estratègia de coacció institu-
cional contra les institucions catalanes i moviments polítics i socials només contri-
bueix a cronificar el conflicte i degradar la democràcia.

b. Aturar el trasllat d’agents dels Cossos i Forces i Seguretat de l’Estat amb l’únic 
objectiu de crear un clima d’excepció per a tal de limitar els drets fonamentals de 
manifestació i protesta 

c. Reprendre el diàleg entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat per 
a trobar una solució política a un problema polític.

5. A posar a disposició de tota la ciutadania d’eines per conèixer els seus drets 
civils i polítics i a acompanyar a aquells ciutadans que hagin pogut patir una vul-
neració d’aquests.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els residus 
plàstics
302-00149/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 48618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre els residus plàstics (tram. 300-00175/12).

Catalunya necessita una nova llei de residus. Una llei que el Govern, en la legis-
latura anterior, s’havia compromès a aprovar enguany i que aquest Govern encara 
no ha presentat al Parlament de Catalunya.
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Avui es recicla a Catalunya pràcticament el mateix que fa una dècada. Estem 
doncs davant d’una política de residus obsoleta e incapaç de fer avançar el país cap 
a un ús sostenible i circular dels recursos.

La gestió de residus, la seva transformació en recursos en el sí d’una economia 
circular, és un repte ecològic i també de salut pública. Cal doncs, abordar la neces-
sitat d’aprovar una nova llei de residus que sigui valenta i garanteixi el compliment 
dels objectius europeus en la matèria.

Que restableixi la jerarquia marcada per les directives europees. Prioritzant, per 
aquest ordre, la reducció de la producció de residus, la seva reutilització i la millora 
de la recollida selectiva. I, minimitzant el màxim possible la incineració i l’aboca-
ment com a destinació final dels residus.

Cal aplicar aquesta jerarquia de forma justa fent efectiva la responsabilitat am-
pliada dels productors i el principi de «qui contamina paga» que permeti desplaçar 
la responsabilitat de les esquenes de la ciutadania basada exclusivament en el con-
sum a una responsabilitat justa e integral en tot el cicle de vida dels recursos.

Per últim, cal també empendre mesures valentes per acabar amb la generació 
supèrflua de residus. Cal prohibir la generació d’envasos plàstics d’un sol us i de 
productes que contingui nanoplàstics i microplàstics.

En definitiva, instem al Govern de la Generalitat a situar-se a assumir el repte 
ecològica i de salut pública que viu avui Catalunya en matèria de residus i a legislar 
per a no tornar a incomplir els objectius europeus, com farem aquest 2020.

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Presentar durant el primer trimestre de l’any 2020 un nou Projecte de Llei en 

matèria de residus que incorpori com a mínim les següents consideracions: 
a. La prohibició de la venta de productes plàstics d’un sol ús, tant en comerç 

tradicional com digital, com són les bosses de plàstic lleugeres, coberts de plàstic, 
càpsules monodosi i d’altres productes substituïbles per productes reutilitzables i/o 
compostables.

b. La prohibició de la distribució i venda de productes que contenguin microplàs-
tics i nanoplàstics.

c. La prohibició de versions no reutilitzables i no recarregables de productes per 
als quals hi hagi una alternativa viable de producció.

d. L’establiment de sistemes de responsabilitat ampliada del productor de pro-
ductes que es converteixen en residus mitjançant sistemes integrats de gestió o de 
depòsit, devolució i retorn.

2. Presentar davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat els resultats 
d’enguany del Pla d’acció per a la prevenció del malbaratament alimentari a Cata-
lunya (2019-2020).

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
seguretat
302-00150/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 48619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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

del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (tram. 300-00173/12).

Moció
1. Davant el notable increment de la criminalitat a Catalunya, especialment du-

rant l’últim any, cal adoptar mesures de caràcter urgent que tinguin com a objectiu 
remetre aquesta tendència. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya insta el Go-
vern de la Generalitat a: 

a) Redefinir y redistribuir territorialment de forma acurada la plantilla del Cos 
de Mossos d’Esquadra per atendre les necessitats de cada territori amb els efectius 
suficients.

b) Reforçar presencialment el Cos de Mossos d’Esquadra en aquelles àrees de 
major conflictivitat delictiva.

c) Crear, mentre no s’incorporin noves promocions d’agents d’escala bàsica, una 
borsa d’hores extraordinàries per a cobrir serveis ordinaris amb voluntaris.

d) Presentar, abans de finalitzar el darrer trimestre de l’any 2019, el pla estratègic 
«Barcelona, ciutat segura».

2. La inestabilitat i l’ombra de al politització del Cos dels Mossos d’Esquadra 
redueix la seva operativitat i legitimitat, pel que dotar-la de majors garanties suposa 
reforçar-la. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

a) Eliminar l’Àrea de Seguretat Institucional i integrar, novament, les seves fun-
cions a l’àrea d’escoltes.

b) Encarregar una auditoria sobre els expedients tramitats a la Direcció d’Afers In-
terns. Els treball d’aquesta auditoria s’hauran de presentar davant seu parlamentària.

3. La suma d’esforços sempre possibilita millors resultats i això, en matèria poli-
cial, és el que ha succeït quan s’han dut a terme operatius específics entre diferents 
cossos policials a Catalunya. L’èxit es tradueix en disminució de infraccions penals 
i confiança de protecció i seguretat a la ciutadania. Seguint el camí iniciat, el Parla-
ment de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Millorar la coordinació policial entre els diferents cossos de seguretat presents 
a Catalunya (Policia local, Policia Nacional i Guàrdia Civil) establint la necessitat 
de reunions presencials amb una periodicitat trimestral.

b) Convocar, abans que finalitzi el darrer trimestre de l’any 2019, la Junta de Se-
guretat de Catalunya.

4. La llibertat de tots, la convivència i el manteniment de l’ordre públic han de 
ser, per igual i en just equilibri, protegides pels agents dels Mossos d’Esquadra amb 
la dotació de recursos humans (siguin d’agents propis o en col·laboració amb altres 
cossos), per això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a pro-
veir el Cos de Mossos d’Esquadra de totes les eines humanes i materials disponibles 
per garantir l’ordre públic.

Palau del Parlament, 14 octubre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, dipu-

tada, SP PPC
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4. Informació

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a 
informar sobre els darrers esdeveniments de l’actualitat política i 
judicial
350-00011/12

ANUNCI

Anunci: president de la Generalitat (reg. 48665).
Coneixement: Mesa del Parlament, 15.10.2019.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 40

CONVOCADA PER AL 17 D’OCTUBRE DE 2019

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

Ple del Parlament, el 17 d’octubre de 2019, a les 10.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a informar so-

bre els darrers esdeveniments de l’actualitat política i judicial. Tram. 350-00011/12. 
President de la Generalitat. Substanciació.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Acord de la Taula de Negociació de 15 d’octubre de 2019 sobre els 
serveis mínims que s’han de prestar al Parlament de Catalunya per a 
garantir els serveis essencials durant la vaga general convocada per 
al dia 18 d’octubre

ACORD

La Taula de Negociació, integrada per Josep Costa Rosselló, vicepresident pri-
mer de la Mesa del Parlament, David Pérez Ibáñez, Secretari segon de la Mesa, Xa-
vier Muro Bas, Secretari General; Ferran Domínguez García, direcció del Depar-
tament de Recursos Humans, i, en representació del Consell de Personal, Blai Lliso 
Garcia, president, Marta Perxacs Motgé, secretària, i els vocals, Pascual del Puerto 
Galindo, Eugeni Bruguera i Ferrés, Víctor Bachiller Batanero i Noemí Hernández 
Blasco, reunida al Palau del Parlament el 15 d’octubre de 2019.
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Vista la convocatòria de vaga general formulada per IAC i la Intersindical-CSC 
convocada per al dia 18 d’octubre, de 00h a 24h, atès el que disposen l’article 170.1.i 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’article 10.2 del Reial decret llei 17/1997, 
del 4 de març,

Acorda: 
1. La vaga general convocada per IAC i la Intersindical-CSC, per al dia 18 d’oc-

tubre, que afectarà el personal de l’Administració parlamentària, s’entén que queda 
condicionada, durant el temps que duri, al manteniment dels serveis essencials que 
s’han de garantir, amb els serveis mínims corresponents.

Oficina Administrativa del
Gabinet de Presidència:  1 Secretari/ària del Gabinet de Presidència

Secretaria General -
Serveis Jurídics:  1 Lletrat/da
 1 Secretari d’alt càrrec

Direcció de Govern Interior -
Departament de Recursos Humans:  La direcció del Departament 
 2 Uixers majordoms (1 en horari de matí 
 i 1 en horari de tarda)
 2 Uixers en horari de matí (1 a Presidència 
 i 1 a la planta noble)
 2 Uixers en horari de tarda (1 a Presidència 
 i 1 a la planta noble)

Direcció d’Estudis Parlamentaris:  La coordinadora executiva per a l’atenció de 
 l’Oficina de Consultes i Atenció als Usuaris

Direcció de Gestió Parlamentària:  La directora del Departament o la  
 responsable de Coordinació de les Àrees
 Per l’Àrea de Registre i Distribució de 
 Documents, 1 funcionari durant l’horari de 
 Registre
 En cas que es prevegui convocar algun 
 òrgan de la Cambra: 
 1 funcionari per l’Àrea de Mesa i Junta 
 de Portaveus
 1 funcionari per l’Àrea de Ple i de la  
 Diputació Permanent

Direcció de l’Oficina de contractació:  El director del departament

Departament d’Informàtica:  La cap del Departament o un funcionari 
 de l’àmbit de Sistemes
 En cas que es planifiqui activitat  
 parlamentaria que requereixi d’emissió
 1 funcionaris de l’àmbit de Gestió 
 1 funcionaris de l’Àmbit de Sistemes

Oïdoria de Comptes:  L’oïdora de comptes
 La tresorera

Departament de Relacions Institucionals:  El cap del Departament
 La responsable de visites

Departament de Comunicació:  El cap del Departament
 El tècnic de l’audiovisual

Departament d’Infraestructures,
Equipaments i Seguretat:  La Cap
 2 Uixers d’Identificació en horari de matí 
 2 Uixers d’Identificació en horari de tarda 
 1 xofer 

Departament d’Edicions:  El cap del Departament
 1 editor

Departament d’Assessorament Lingüístic:  1 Assessor/a lingüístic/a
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2. Ha de prestar els serveis mínims, preferentment, si n’hi ha, el personal que no 
exerceixi el dret de vaga.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2019
En representació de la Mesa:
Josep Costa Rosselló, David Pérez Ibáñez, Xavier Muro Bas, Ferran Domín-

guez García

En representació del Consell de Personal:
Marta Perxacs Motgé, Víctor Bachiller Batanero, Eugeni Bruguera i Ferrés, 

Pascual del Puerto Galindo, Noemí Hernández Blasco, Blai Lliso Garcia
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