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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 570/XII del Parlament de Catalunya, sobre la igualtat de
tracte i la no-discriminació en el treball
250-00427/12
ADOPCIÓ
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 17, 02.10.2019, DSPC-C 340

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 2
d’octubre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’adopció de
mesures per a combatre la bretxa salarial (tram. 250-00427/12), presentada pel Grup
Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 23911).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Incrementar els recursos tècnics i humans de la Inspecció de Treball per a
continuar la seva tasca de vigilància i control de la normativa laboral, inclosa la
igualtat en el treball.
b) Reforçar la Inspecció de Treball amb personal format i especialitzat en la detecció i la identificació de discriminacions laborals per raó de sexe.
c) Fomentar la identificació dels conceptes retributius per a cadascun dels llocs
de treball per a evitar que hi hagi qualsevol tipus de discriminació de gènere.
d) Desenvolupar polítiques actives d’ocupació amb perspectiva de gènere per a
incidir en la qualitat de l’ocupació i en la disminució de la bretxa salarial.
e) Ampliar el sistema integral a Catalunya de protecció i seguiment de les dones
que pateixen violència masclista en qualsevol àmbit, reforçant la xarxa existent segons el model de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista, amb els recursos i serveis locals i comarcals, per a atendre també els casos en què no es cursin denúncies.
f) Crear un pla de foment per a totes les empreses, per tal que disposin de protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual en l’entorn laboral.
Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 571/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’Observatori
Català de la Família i les polítiques de suport a les famílies en l’àmbit
municipal
250-00545/12
ADOPCIÓ
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 17, 02.10.2019, DSPC-C 340

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 2
d’octubre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la dinamització de l’Observatori Català de la Família (tram. 250-00545/12), presentada pel
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
(reg. 28918).
1.10. Acords i resolucions
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Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Donar un nou impuls a l’Observatori Català de la Família, òrgan de representació dels diversos tipus de famílies de Catalunya, i a incorporar-hi, tal com estableix la Moció 136/XI del Parlament de Catalunya, la participació de la infància per
mitjà del Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya.
b) Encarregar a l’Observatori Català de la Família un informe sobre les polítiques públiques que afecten les famílies, sigui des d’un punt de vista social, educatiu,
laboral o d’habitatge o des d’altres punts de vista.
c) Col·laborar amb els ens locals via contracte programa per a potenciar polítiques de suport a les famílies als municipis de Catalunya, amb una dotació pressupostària, tècnica i de personal.
Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 572/XII del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament
i l’aplicació de la Llei 10/2015 de formació i qualificació professionals
250-00553/12
ADOPCIÓ
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 17, 02.10.2019, DSPC-C 340

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia
2 d’octubre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 10/2015 de formació i qualificació professionals (tram. 25000553/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
(reg. 28921).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Establir un calendari per a la posada en marxa del desplegament i l’aplicació
de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, i dels
instruments necessaris per a garantir-ne l’encaix entre els àmbits laboral i educatiu.
b) Informar aquesta comissió de l’estat en què es troba la creació de l’Agència
Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, que havia de tenir
lloc durant el primer any d’aplicació de la Llei 10/2015.
c) Informar aquesta comissió de l’estat de les consultes amb els agents socials
més representatius a l’hora de regular per decret els drets i els deures de les persones en pràctiques i en aprenentatge i de les empreses que els acullen, que s’haurien
d’haver dut a terme segons el que estableix la disposició final cinquena de la Llei
10/2015, tan bon punt l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de
Catalunya estigui en funcionament.
Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, Montserrat Fornells i Solé
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Resolució 573/XII del Parlament de Catalunya, sobre els serveis
d’atenció residencial i d’atenció diürna
250-00587/12
ADOPCIÓ
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 17, 02.10.2019, DSPC-C 340

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 2 d’octubre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els serveis d’atenció
residencial i d’atenció diürna (tram. 250-00587/12), presentada pel Grup Parlamentari
de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 30681).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Deixar sense efectes les mesures acordades el 2012 en matèria de flexibilització de ràtios dels serveis d’atenció residencial i d’atenció diürna i a acordar mesures
amb els sectors implicats per a garantir i millorar la qualitat assistencial d’aquests
serveis.
b) Introduir com a requisit per a l’adjudicació, la concertació o la delegació de
gestió de serveis a una entitat social el fet de no haver estat sancionada amb caràcter
ferm per una infracció greu en matèria professional que posi en qüestió la integritat de l’entitat en la capacitat de gestionar serveis públics d’acord amb la normativa
vigent.
Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 574/XII del Parlament de Catalunya, sobre el barri de la
Mina de Sant Adrià de Besòs
250-00612/12
ADOPCIÓ
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 17, 02.10.2019, DSPC-C 340

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 2
d’octubre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les necessitats
del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs (tram. 250-00612/12), 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.
30725).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Instar els màxims responsables polítics i institucionals de les administracions
que formen part de l’òrgan de govern del Consorci del Barri de la Mina –Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs– a assistir a una reunió convocada pel Consorci mateix, per
a tractar les propostes de millora del barri de la Mina i concretar els compromisos
corresponents entre les administracions implicades.
b) Refermar el compromís de l’execució del Pla especial de reordenació i millora del barri de la Mina pel que fa a l’enderroc de l’edifici Venus i altres qüestions
1.10. Acords i resolucions
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socials i convocar, en el termini de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta resolució, una mesa de seguiment del procés integrada per responsables del Govern de la
Generalitat i del consistori de Sant Adrià de Besòs, en què es puguin anar abordant
les respostes concretes a les problemàtiques que puguin sorgir durant l’exercici del
projecte.
c) Valorar les mesures pertinents per a reforçar el servei policial de la comissaria
dels Mossos d’Esquadra de la Mina, de Sant Adrià de Besòs, per a garantir el civisme i la convivència en aquest barri.
d) Continuar el treball iniciat amb l’institut escola del barri de la Mina i establir
per al proper curs 2019-2020 una àmplia oferta de mòduls professionals.
Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 578/XII del Parlament de Catalunya, sobre els
assentaments a Cisjordània
250-00777/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 16,
03.10.2019, DSPC-C 346

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió
tinguda el dia 3 d’octubre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els
assentaments a Cisjordània (tram. 250-00777/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

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

1. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a qualsevol intent d’annexió a Israel dels territoris ocupats de Palestina, a Cisjordània o a la Franja de Gaza.
2. El Parlament de Catalunya reclama que es respectin el IV Conveni de Ginebra, el conjunt del dret internacional humanitari i el dret internacional.
3. El Parlament de Catalunya expressa la seva preocupació pel fet que l’annexió
a Israel de territoris ocupats (Alts del Golan, assentaments a Cisjordània), per bé
que no obtinguin un reconeixement internacional majoritari, contribueix a erosionar
l’erradicació del dret de conquesta de l’àmbit del dret internacional, amb nefastes
conseqüències tant per a l’Orient Mitjà com per a la pau al món.
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2019
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; la presidenta de la Comissió, Aurora Madaula i Giménez
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Resolució 579/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació
al Sudan
250-00778/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 16,
03.10.2019, DSPC-C 346

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió
tinguda el dia 3 d’octubre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la
situació al Sudan (tram. 250-00778/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar.

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

1. El Parlament de Catalunya expressa la seva preocupació per l’ús desproporcionat de la força en l’intent de dispersió de les concentracions i manifestacions de
l’oposició sudanesa, i, en especial, per l’ús de munició real contra els manifestants.
2. El Parlament de Catalunya transmet als actors polítics i socials de l’actual
crisi al Sudan el seu desig que s’assoleixi una resolució pacífica i democràtica del
conflicte.
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2019
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; la presidenta de la Comissió, Aurora Madaula i Giménez

Resolució 580/XII del Parlament de Catalunya, de suport
a la transferència de poder al Sudan
250-00801/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 16,
03.10.2019, DSPC-C 346

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió
tinguda el dia 3 d’octubre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució de suport
a la transferència de poder al Sudan (tram. 250-00801/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 40947).

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

1. El Parlament de Catalunya expressa la seva solidaritat amb el moviment popular sudanès en defensa d’una transició democràtica al Sudan.
2. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que la Junta Militar de
Transició del Sudan transfereixi d’una manera ordenada i ràpida el poder a un govern civil, a fi d’organitzar unes eleccions en què es donin les condicions necessàries
perquè siguin lliures, justes i transparents, en les quals la ciutadania sudanesa pugui
expressar la seva voluntat política.
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2019
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; la presidenta de la Comissió, Aurora Madaula i Giménez

1.10. Acords i resolucions
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Resolució 581/XII del Parlament de Catalunya, de suport a una
campanya feminista a Hondures
250-00800/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 16,
03.10.2019, DSPC-C 346

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió
tinguda el dia 3 d’octubre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució de suport
a una campanya feminista a Hondures (tram. 250-00800/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

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

El Parlament de Catalunya expressa la seva solidaritat amb el moviment feminista hondureny i el seu suport a la campanya que reclama la legalització de la comercialització de les píndoles anticonceptives d’emergència a Hondures.
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2019
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; la presidenta de la Comissió, Aurora Madaula i Giménez

1.40.

Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03.

Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el finançament,
la gestió i el seguiment de la política agrícola comuna, i pel qual es
deroga el Reglament (UE) 1306/2013
295-00099/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 204 del Reglament, l’Acord 1/XI,
de creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica
el Reglament (CE) 2012/2002 del Consell a fi de donar ajut financer
als estats membres per a cobrir les càrregues financeres greus que
suporten per la retirada del Regne Unit de la Unió sense acord
295-00166/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 204 del Reglament, l’Acord 1/XI,
de creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.
1.40.03. Coneixements de les propostes
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
200-00002/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC; GP JxCat (reg. 48458; 48464; 48471).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.10.2019 al 29.10.2019).
Finiment del termini: 30.10.2019; 10:30 h.

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de
gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JxCat; SP CUP-CC; GP ERC; SP PPC (reg. 47718; 47760; 47805;
48052).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies hàbils (del 25.10.2019 al
30.10.2019).
Finiment del termini: 31.10.2019; 10:30 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’Assemblea Nacional de França
250-00947/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49082).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.10.2019; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49211).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.10.2019; 10:30 h.

3.01.01. Projectes de llei
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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 (reg. 49083).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.10.2019; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49212).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.10.2019; 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 (reg. 49084).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.10.2019; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49213).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.10.2019; 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 (reg. 49085).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.10.2019; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49214).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.10.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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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 (reg. 49086).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.10.2019; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49215).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.10.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 48946; 49087).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.10.2019; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49216).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.10.2019; 10:30 h.

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 (reg. 49088).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.10.2019; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49217).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.10.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el projecte IdentiCat
250-00954/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49089).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.10.2019; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49218).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.10.2019; 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 (reg. 49090).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.10.2019; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49219).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.10.2019; 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 (reg. 49091).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.10.2019; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49220).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.10.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la conversió de l’aeroport de LleidaAlguaire en aeroport industrial
250-00957/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49092).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.10.2019; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49221).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.10.2019; 10:30 h.

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 (reg. 49093).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.10.2019; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49222).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.10.2019; 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 (reg. 49094).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.10.2019; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49223).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.10.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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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 Cs; GP JxCat (reg. 48947; 49095).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.10.2019; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49224).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.10.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 48948; 49096).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.10.2019; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49225).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.10.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 48949; 49097).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.10.2019; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49226).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.10.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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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 (reg. 49098).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.10.2019; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49227).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.10.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 48950; 49099).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.10.2019; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49228).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.10.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 48951; 49100).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.10.2019; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49229).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.10.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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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 (reg. 49101).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.10.2019; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49230).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.10.2019; 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 (reg. 49102).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.10.2019; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49231).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa de la llibertat de premsa
250-00968/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 48952; 49103).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.10.2019; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49232).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.10.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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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 (reg. 49104).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.10.2019; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49233).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de resposta a la sentència del Tribunal Suprem
sobre els fets del Primer d’Octubre
250-01015/12
PRESENTACIÓ: GP ERC, GP JXCAT, SP CUP-CC
Reg. 49308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol
i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució en resposta a la sentència
de l’1-O, per tal que sigui substanciada davant del Ple del Parlament, amb el text
següent:
Exposició de motius

La sentència del Tribunal Suprem contra els líders socials i polítics de l’independentisme suposa una profunda regressió en matèria de drets i llibertats, no només
per a Catalunya, sinó per a tot l’Estat espanyol.
La sentència no només condemna a penes elevadíssimes de presó a 12 homes i
dones de pau per haver organitzat i promogut la celebració d’un referèndum, sinó
que tindrà com a conseqüència una severa limitació de l’exercici dels drets fonamentals i la criminalització de la dissidència política.
Al mateix temps, la censura que el Tribunal Constitucional pretén imposar al
Parlament de Catalunya constitueix una vulneració inacceptable del dret a la representació política dels diputats i les diputades, els quals tenen dret a exercir la llibertat d’expressió i la iniciativa política sense coaccions de cap tipus.
I atesa la situació d’excepcionalitat democràtica provocada per la citada sentència i els intents de censura al Parlament de Catalunya promoguts pel Tribunal Constitucional, constatant que aquests fets constitueixen una violació flagrant dels drets
fonamentals i les llibertats públiques reconegudes en el nostre ordenament jurídic
i en els instruments i pactes internacionals en matèria de drets humans i de drets
civils i polítics,
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el Grup
Parlamentari Republicà i el Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular presenten la següent:

3.10.25. Propostes de resolució
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3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Rebutja la sentència dictada pel Tribunal Suprem en la causa especial
20907/2017.
2. Exigeix la llibertat dels presos i les preses polítiques, el lliure retorn dels exiliats i la fi de la repressió.
3. Expressa la seva indignació davant una sentència injusta que limita l’exercici
dels drets fonamentals i s’emmarca en una deriva autoritària de l’Estat que afecta al
conjunt dels demòcrates, no només als independentistes.
4. Considera un escàndol democràtic la condemna a onze anys i mig de presó a
la presidenta Carme Forcadell per haver permès que al Parlament de Catalunya s’hi
pogués parlar de tot.
5. Afirma el caràcter estrictament cívic i no violent del moviment independentista, tal com ha demostrat en les múltiples mobilitzacions dutes a terme durant la
darrera dècada.
6. Adverteix que la sentència estableix un precedent inacceptable a partir del
qual totes les formes de protesta, com per exemple l’aturada d’un desnonament,
l’ocupació d’un CAP o el tall d’un carrer per una manifestació, podrien convertir-se
en delicte de sedició.
7. Denuncia que l’Estat està imposant la criminalització generalitzada de la dissidència política, perseguint amb penes de presó l’exercici del dret a la llibertat
d’expressió, d’opinió i de manifestació, tal com es demostra amb múltiples casos de
cantants, titellaires, sindicalistes o activistes pel dret a l’habitatge de diferents llocs
de l’Estat.
8. Reitera que el conflicte entre Catalunya i l’Estat és de naturalesa política i que,
per tant, no es resoldrà mitjançant els tribunals. Ni la ciutadania d’aquest país ni les
majories parlamentàries renunciaran a les seves conviccions per més repressió que
hi hagi.
9. Denuncia la censura que el Tribunal Constitucional pretén imposar al Parlament de Catalunya, clarament incompatible amb l’autonomia i la inviolabilitat de la
cambra.
10. Reivindica el dret dels diputats i les diputades a poder debatre sobre tots els
assumptes que interessen a la ciutadania, inclosos el dret a l’autodeterminació, la
monarquia o la sobirania.
11. Considera que davant les coaccions dels poders de l’Estat per intentar limitar
els temes de debat al Parlament de Catalunya, no hi ha cap més opció que defensar el dret a la representació política i a la llibertat d’expressió de tots els diputats i
diputades. Sense fissures. Perquè si la censura entra al Parlament de Catalunya, es
desvirtua el sentit de la institució. Per això, reitera i reiterarà tants cops com ho vulguin els diputats i les diputades, la reprovació de la monarquia, la defensa del dret a
l’autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític.
12. Entén que les competències autonòmiques no poden definir els límits del que
es pot parlar al Parlament de Catalunya, perquè els legítims representants del poble
de Catalunya s’han de poder posicionar políticament sobre qüestions com la invasió
de Turquia al Kurdistan, la crisi dels refugiats o l’emergència climàtica, per posar
només alguns exemples.
13. Recorda que el Parlament de Catalunya ha aprovat desenes de resolucions polítiques sobre el dret a l’autodeterminació des de l’any 1989 sense que això hagi estat
objecte de persecució i censura per part de les institucions de l’Estat. I es compromet a seguir-ho fent si aquesta és la voluntat dels diputats i diputades de la cambra.
14. Constata que altres parlaments de l’Estat es posicionen constantment sobre
qüestions que desborden el seu àmbit competencial, fins i tot demanant la intervenció de les institucions catalanes, sense que això sigui objecte de cap impugnació per
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part del Govern espanyol. I defensa el dret d’aquests parlaments a seguir-ho fent,
perquè la defensa del dret a la representació política i a la llibertat d’expressió té valor sobretot quan es fa pels que no pensen com nosaltres.
15. Insta el Govern a promoure les iniciatives polítiques, socials i institucionals
que siguin necessàries en l’àmbit nacional, estatal i internacional, per aconseguir
una solució democràtica al conflicte polític entre Catalunya i l’Estat.
Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat, portaveus.
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

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
ESMENES PRESENTADES
Reg. 49275; 49280 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 49275)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cobertura del
servei públic de salut en l’àmbit rural (tram. 302-00144/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

2.b. Seguir treballant per a donar resposta als reptes actuals i futurs en salut,
fruits dels canvis demogràfics i socials, incorporant la planificació sanitària dins de
la planificació global del Govern de la Generalitat com un abordatge de col·laboració per millorar la salut de tothom.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

2.c. Elaborar en el si del Departament de Salut per plantejar mesures concretes i
determinar un calendari d’actuació per millorar l’accessibilitat als serveis sanitaris
a les zones rurals.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2.d. Valorar la reorganització de les plantilles de facultatius i infermeria per reforçar l’atenció primària i comunitària en el medi rural, tenint en compte les zones i
places de difícil cobertura, i del número de jubilacions que es produiran en els proper cinc anys en el territori.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

2.e. Promoure, en els sistemes de selecció in contractació, i en els àmbits de negociació col·lectiva que correspongui, facilitats per a la cobertura de les places de
les places de medicina familiar i comunitària i d’especialistes que sigui determinades com de difícil cobertura, d’acord amb l’estudi expressat en el punt anterior.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

2.g. Avançar en la implementació de mecanismes com la telemedicina que permetin combatre l’aïllament professional dels i les professionals del món rural.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

2.h. Establir nous mecanismes i noves eines de comunicació i interrelació entre
professionals i centres assistencials de segon i tercer nivell, de manera que es prestin millors serveis i es puguin evitar desplaçaments innecessaris dels i les pacients.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

2.i. Prestigiar la figura del metge rural i continuar vetllant perquè els MIR facin la rotació en àmbits rurals prevista en el seu programa oficial de l’especialitat.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició

2.j. Establir nous mecanismes fixes de col·laboració entre els centres de referència hospitalari i els centres assistencials i hospitalaris de l’àmbit rural, per tal que els
especialistes es desplacin uns dies determinats per donar cobertura des de la proximitat i estalviar desplaçaments als i les pacients.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2.k. Assegurar que la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran tingui una dotació
adequada de recursos sanitaris d’atenció primària i d’atenció especialitzada per
atendre les necessitats de la població.
Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 49280)

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grupo
Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del
Reglamento del Parlamento, presenta las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cobertura del servei públic de salut en
l’àmbit rural (tram. 302-00144/12).
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Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo apartado l) al artículo 2.

Elaborar y difundir un protocolo de prevención y actuación en el ámbito sanitario ante situaciones de acoso y desprotección que puede sufrir el personal médico,
sanitario no facultativo y no sanitario que desarrollan su actividad en los centros de
trabajo del Departament de Salut.
Enmienda 2
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo apartado m) al artículo 2.

Elaborar y publicar un protocolo que garantice la cooficialidad de las lenguas
por parte del personal médico, sanitario no facultativo y no sanitario en el ejercicio
de su actividad profesional.
Palacio del Parlamento, 21 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emergència
climàtica
302-00145/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 49283 i 49303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 49283, 49303)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emergència climàtica (tram. 302-00145/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1, que quedaria redactat de la següent manera

El Parlament de Catalunya es declara en situació d’emergència climàtica, i en
conseqüència, manifesta la necessitat de crear una Comissió Parlamentària de Seguiment de l’emergència climàtica.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 2

Presentar en el termini de sis mesos, una vegada es disposi dels pressupostos de
carboni, un informe de la petjada de carboni de Catalunya, en el que es tinguin en
compte les importacions i exportacions.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 3

Presentar en el termini de vuit mesos durant el 2020 els pressupostos de carboni
per al períodes 2021-2025 i 2026-2030.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 4

Elaborar i presentar en el termini d’un mes de tres mesos un decret llei de derogació del Decret 147/2009 d’impuls de les energies renovables, amb l’objectiu
d’avançar cap a un model energètic desnuclearitzat, 100% renovable i democràtic
amb la participació ciutadana.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt

El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar al Govern de l’Estat a:
– A territorialitzar els ingressos obtinguts de la subhasta de drets d’emissió de de
gasos d’efecte hivernacle, així com de l’impost sobre els gasos fluorats, per tal que
aquests ingressos es puguin incorporar al Fons Climàtic creat per la Llei 16/2107.
– A desenvolupar un pla d’electrificació progressiva dels ports de la seva competència situats a Catalunya, per tal de facilitar la connexió a la xarxa elèctrica local
dels vaixells amarrats.
– L’execució dels plans de millora de la infraestructura de Rodalies i Regionals
per fer efectiva una millora del servei de tren de Rodalies i Regionals, pel que fa a
freqüències, velocitat comercial, informació i qualitat del servei, amb la qual cosa
es reduiran de manera dràstica les actuals ineficiències del servei i la manca de fiabilitat.
– La priorització d’inversions ferroviàries consensuades en el marc de la Taula
Estratègica del Corredor Mediterrani, les quals han de permetre actuacions en infraestructures i l’impuls de la millora dels serveis de mercaderies que, com l’autopista ferroviària i l’execució i connexió de noves terminals intermodals, han de fer
realitat el traspàs modal del transport de mercaderies per carretera cap al mode
ferroviari.
– La modificació del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària, amb la creació de la tipificació d’una infracció específica
per l’incompliment de les mesures especials d’ordenació de la circulació per raons
mediambientals, que podrà tenir la consideració de greu o molt greu i la inclusió
d’un article específic que reguli les restriccions mediambientals.
– La modificació del vigent article 37 del Reglament general de circulació, ordenació especial de trànsit per raons de seguretat o fluïdesa de la circulació, en el
sentit de preveure la possibilitat d’establir mesures d’ordenació de la circulació per
raons mediambientals.
– La revisió de l’impost especial sobre carburants per a vehicles tipus turisme,
per tal de no continuar afavorint la compra de vehicles dièsel.
– L’increment del finançament del transport públic d’acord amb l’equiparació
de l’àmbit de serveis integrats amb l’àmbit de serveis finançats i amb aportacions
addicionals per a la millora de la qualitat de l’aire i per a la reducció d’emissions.
– La tramitació necessària, a escala estatal i comunitària, perquè, durant un període de cinc anys, l’adquisició de vehicles elèctrics tingui un IVA superreduït del 4%.
Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental
302-00146/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 49274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 49274)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental
(tram. 302-00146/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, addició i supressió

1. Revisar i implementar 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 clínica, 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 siguin necessàries pel seu tractament i la seva recuperació. Treballar també per
un sistema sanitari que avaluï els resultats en salut donant veu als usuaris (pacients
i familiars) en aquesta avaluació.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

2.a) Revisar i actualitzar la Cartera de Serveis en Salut Mental, especificant les
prestacions amb cobertura per part del sistema sanitari públic i la seva durada i freqüència amb visió comunitària, basada en la prevenció, que garanteixi l’accés a intervencions 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.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2.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 visquin, i que aquestes intervencions es duen a terme amb la freqüència i intensitat que
siguin necessàries pel seu tractament i la seva recuperació.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2.d) Promoure 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.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

2.e) Promoure la participació dels usuaris i les seves famílies , tenint en compte
els drets de les persones i les seves preferències, en els plans terapèutics individualitzats per incorporar la seva visió en la presa de decisions relativa al seu projecte vital.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

2.f) Promoure la integració dels recursos sanitaris i socials , seguint el Pla d’atenció integrada social i sanitària i del Pla integral d’atenció a persones a les persones
amb trastorn mental, per millorar la coordinació entre els dispositius dependents
dels dos departaments (Salut i Treball, Afers Socials i Famílies) a tots els territoris.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2.g) Promoure el programa de prescripció social facultativa, garantint l’accessibilitat dels ciutadans a tots els territoris, per afavorir l’adhesió a intervencions comunitàries i identificar activitats de la comunitat per millorar la salut i el benestar,
complementàries i alternatives a la medicalització dels tractaments.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2.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 necessaris per garantir que tota la ciutadania que ho necessitin puguin tenir accés als
recursos amb equitat per a tots els territoris.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2.i) Revisar el sistema d’avaluació, fonamentant-lo en un model d’atenció comunitària, i en què participin els professionals, els usuaris i les seves famílies, amb
l’objectiu de la recuperació de la persona.
Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supresió

2.j) Impulsar la implementació del projecte de Lluita contra l’estigma desenvolupat en el marc del pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions a tots els territoris de Catalunya per promoure la veritable inclusió de les
persones amb problemes de salut mental i la no-discriminació de les persones amb
aquest tipus de problemes i les seves famílies en cap dels àmbits de la vida a la nostra societat.
Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2.k) Publicar les dades econòmiques de tots els proveïdors de salut mental a la
web del CatSalut, pel que fa als ingressos provinents de la concertació publica, per
avançar en la transparència i l’accessibilitat a les dades per part de tots els ciutadans.
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

3.a) Les accions oportunes per definir i implementar un Pla d’atenció al suïcidi,
interdepartamental i transversal i de salut pública dins del Pla interdepartamental
de salut pública.
Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

3.b) Definir i implementar polítiques de prevenció primària en el marc dels projectes interdepartamentals a tots els territoris, garantint l’equitat en l’accés, com poden ser programes de formació en habilitats socials 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.
Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

3.c) Redactar un Pla d’atenció al suïcidi a Catalunya per garantir l’accés de totes
les persones a les quals s’ha detectat situació de risc.
Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

d) Garantir l’accés a l’atenció dels supervivents en tots els territoris de Catalunya.
Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

f) Seguir treballant amb l’establiment d’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 prevenció i de suport als supervivents.
Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la vulneració de
drets fonamentals
302-00148/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 49205; 49273; 49278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 49205)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la vulneració de drets fonamentals (tram. 302-00148/12).
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Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió del punt 2

2. Per aquestes 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 polititzat que defensa els interessos d’una determinada
ideologia que no d’un sistema judicial d’una democràcia avançada amb l’objectiu de
garantir els drets fonamentals de la ciutadania.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 6

6. Promoure el diàleg amb tota la societat catalana i la construcció àmplia
d’acords per tal de buscar una solució política de majories que abandoni les vies
unilaterals.
Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 49273)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la
vulneració de drets fonamentals (tram. 302-00148/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra d) del punt 1.

El Tribunal ha fet un ús instrumental i abusiu del delicte de rebel·lió, mantenint
una presó provisional arbitrària, segons el Grup de Treball de Detencions Arbitràries de Nacions Unides, i l’ha fet servir amb una intencionalitat política suspenent
dels seus drets com a Diputats del Parlament de Catalunya al MHP Carles Puigdemont, i als Srs. Jordi Sánchez, Antoni Comín, Jordi Turull i Josep Rull; com a Diputats al Congrés als Srs. Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull; al
Senat al Sr. Raül Romeva; i com a Diputats al Parlament Europeu al MHP Carles
Puigdemont, al Sr. Oriol Junqueras i al Sr. Antoni Comín.
La única violència que es va produir l’1 d’octubre de 2017 va ser l’actuació il·legítima de la Guàrdia Civil i el Cos de Policies Nacionals contra ciutadans pacífics
i cívics.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un segon paràgraf al punt 3

Aquesta sentència vulnera el dret a un judici just, el dret al jutge predeterminat
per la llei, el dret a un jutge imparcial, el dret a la 2a instància i el dret a la pressumpció d’innocència recollida a la Directiva de la UE 2016/343. Aquesta sentència
criminalitza a més, els drets de llibertat d’expressió i de manifestació.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió del punt 5

A continuar posant a disposició de tota la ciutadania d’eines per conèixer els
seus drets civils i polítics i acompanyar a aquells ciutadans que hagin pogut patir
una vulneració d’aquests.
Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 49278)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre la vulneració de drets fonamentals (tram. 302-00148/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1 que passaria a tenir el següent redactat

1. El Parlament de Catalunya reafirma la plena vigència de la Constitució Espanyola de 1978, que ha permès que el nostre Estat social i democràtic de Dret, que
propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia,
la igualtat i el pluralisme polític, esdevingui una democràcia plena amb un sistema
polític homologable entre els més garantistes i descentralitzats del món.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2 que passaria a tenir el següent redactat

2. El Parlament de Catalunya defensa la separació de poders com un dels pilars
fonamentals de qualsevol democràcia plena i considera que les interlocutòries, les
resolucions i les sentències del tribunals han de ser respectades i acatades pels poders legislatiu i executiu, en qualsevol dels nivells de l’estructura política i administrativa de l’Estat.
Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3 que passaria a tenir el següent redactat

3. El Parlament de Catalunya acata i respecta totes les interlocutòries, resolucions i sentències, no només dels òrgans jurisdiccionals del Poder Judicial, sinó
també del Tribunal Constitucional. Per tant, respecta i acata la sentència del Tribunal Suprem en la causa especial 20907/2017, que ha condemnat com autors de
diversos delictes greus a l’ex presidenta d’aquest Parlament en l’XI Legislatura, a
diversos membres de l’anterior Govern de la Generalitat de Catalunya i a dues persones més que han participat activament en la comissió d’alguns d’aquests delictes
provats.
Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació del punt 4 que passaria a tenir el següent redactat

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
a) Deixar d’impulsar i de convocar manifestacions contra una sentència que és
ferma i que s’ha dictat desprès d’un judici just que ha culminat un procés jurídic
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desenvolupat d’acord als millors estàndards de la jurisprudència nacional i internacional, en especial en consonància a la doctrina del Tribunal Europeu de Drets
Humans.
b) Complir estrictament les seves obligacions competencials en l’àmbit de la Seguretat Pública, que desenvolupa per delegació del Govern de la Nació de conformitat al nostre ordenament constitucional. En aquest sentit, ha de col·laborar activament i lleial amb el Govern d’Espanya per posar fi a la greu vulneració de l’ordre
públic que s’està produint a Catalunya des del dilluns 14 d’octubre de 2019.
c) Reconèixer públicament que el Govern de l’XI Legislatura, amb el suport de
part de l’anterior Mesa del Parlament de Catalunya i dels grups parlamentaris de
Junts pel Sí i la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent, va intentar derogar de facto la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya sense
cap legitimitat, la qual cosa va provocar la reacció justa i mesurada del nostre Estat
democràtic de Dret.
Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5 que passaria a tenir el següent redactat

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a demanar disculpes al conjunt dels ciutadans de Catalunya per la manca de compromís ferm amb
els principis democràtics que ha estat el signe distintiu de la seva acció política i
convocar eleccions autonòmiques en el termini improrrogable de tres mesos, desprès
d’haver recuperat plenament la Seguretat Pública, com a garantia del lliure exercici
dels drets fonamentals i de les llibertats públiques de tots els catalans.
Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 6

6. El Parlament de Catalunya condemna i rebutja les activitats violentes que
s’han produït i es produeixen amb ocasió de les concentracions i manifestacions
convocades per l’autoanomenat “tsunami democràtic”, els autoanomenats “Comitès de Defensa de la República”, l’organització Arran, vinculada a grups antisistema
i a la Candidatura d’Unitat Popular, i altres organitzacions d’extrema dreta i de l’extrema esquerra, totes elles absolutament reaccionàries i antidemocràtiques. El dret
a la protesta, a la concentració i a la manifestació només són exigibles si amb ocasió
del seu exercici es respecten escrupolosament els drets fonamentals i les llibertats
públiques del conjunt dels ciutadans així com les limitacions i recomanacions que
puguin emanar de l’autoritat governativa.
Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 7

7. El Parlament de Catalunya expressa el seu agraïment i reconeixement als
membres de les Forces i Cossos de Seguretat, Mossos d’Esquadra, Policia Nacional
i Guàrdia Civil, per l’enorme esforç, el seu compromís i el gran treball desenvolupat
en el manteniment de l’ordre públic, indispensable en una societat democràtica per
gaudir dels drets fonamentals i de les llibertats públiques.
Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els residus
plàstics
302-00149/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 48928; 49281; 49282 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 48928)

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
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els residus plàstics (tram. 302-00149/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra b del punt 1

1.b. La prohibició de la distribució i venda de productes que contenguin microplàstics i nanoplàstics. I realitzar un calendari en el qual, progressivament, es substitueixin els productes que continguin substàncies perjudicials, tant pel medi com per
la salut humana com per d’altres, que prèviament hagin estat testades en laboratori.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Incloure en la nova llei de residus informació referent a les substàncies químiques que es troben en els plàstics, sobretot les conegudes com EDCs i que
poden ser molt perjudicials pel benestar de les persones i el sistema de salut pública.
Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 49281)

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo
161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els residus plàstics (tram. 30200149/12).
Enmienda 1
GP de Ciutadans
De modificació a la lletra c del punt 1

1.c) Promoure l’alternativa de productes reutilitzables i recarregables respecte a
versions no reutilitzables.
Palacio del Parlamento, 21 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado,
GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 49282)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els residus plàstics
(tram. 302-00149/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 1

Presentar durat el primer semestre de l’any 2020 un nou Projecte de Llei en matèria de residus que incorpori l’adaptació de la Directiva (UE) 2019/904 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, relativa a la reducció de l’impacte
de determinats productes de plàstic al medi ambient; i que es tingui en compte, com
a mínim, l’estudi d’aquests objectius inicials orientats a l’eliminació dels residus
plàstics: 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 microplàstics 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 productes que es converteixen en residus mitjançant sistemes integrats de gestió o de
dipòsit, devolució o retorn.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació al punt 2

Presentar davant la comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, durant el primer
trimestre de 2020, els resultats d’enguany del Pla d’acció per a la prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya (2019-2020).
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt

Instar al Govern de la Generalitat a crear un grup de treball sobre la millora de
la gestió dels residus d’envasos i del seu finançament, en el marc de l’economia circular a Catalunya amb l’objectiu de compartir informació, efectuar un debat sobre
el tema i extreure unes conclusions consensuades.
Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de
seguretat
302-00150/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 49206; 49279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 49206)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (tram. 302-00150/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de la lletra c del punt 1

1.c) Crear, mentre no s’incorporin noves promocions d’agents d’escala bàsica,
una bossa anual d’hores estructurals suficient, 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.
Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 49279)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, María Francisca Valle Fuentes, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (tram. 302-00150/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1 apartat b

b) Reforçar presencialment el Cos de Mossos d’Esquadra en aquelles àrees de
major conflictivitat delictiva, complimentant de forma prioritària les propostes ja
aprovades en aquest sentit per la Comissió d’Interior durant aquesta legislatura.
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició al punt 3 apartat a

a) Millorar la coordinació i col·laboració policial entre els diferents cossos de seguretat presents a Catalunya (Policia local, Policia Nacional, Guardia Civil i Mossos
d’Esquadra) establint la necessitat de reunions presencials amb una periodicitat trimestral.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3 apartat b

b) Convocar de forma urgent la Junta de Seguretat de Catalunya.
Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; María Francisca Valle Fuentes, diputada, GP Cs
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