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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.10. Normes de règim interior

Modificació de la relació de llocs de treball del Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat del Parlament de 
Catalunya
221-00018/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 451)

En el BOPC 451, a la pàgina 21
En la definició del lloc de cap de l’Àrea de Gestió de Processos i Equipaments
On hi diu: 
«Cos o escala: administradors parlamentaris»

Hi ha de dir: 
«Cos o escala: Tècnics mitjans (*) o administradors parlamentaris»

Modificació de la relació de llocs de treball del Departament 
d’Edicions del Parlament de Catalunya
221-00021/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 451)

En el BOPC 451, a la pàgina 26
En la definició del lloc de cap de l’Àrea d’Impressió i Imatge Corporativa
On hi diu: 
«Nom del lloc: cap de l’Àrea d’Impressió o Imatge Corporativa»

Hi ha de dir: 
«Nom del lloc: cap de l’Àrea d’Impressió i Imatge Corporativa»
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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 per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12

NOMENAMENT D’UNA RELATORA

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projecte de llei per a la igualtat 
de tracte i la no-discriminació (tram. 200-00006/12) s’ha reunit el dia 24 d’octubre de  
2019 i, d’acord amb el que disposa l’article 120.4 del Reglament del Parlament, ha 
nomenat relatora la diputada Najat Driouech Ben Moussa.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2019
Dimas Gragera Velaz, GP Cs; Saloua Laouaji i Faridi, GP JxCat; Najat Driou-

ech Ben Moussa, GP ERC; Marta Moreta Rovira, GP PSC-Units; Susana Segovia 
Sánchez, GP CatECP; Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC; Esperanza García Gon-
zález, SP PPC; diputats

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: SP CUP-CC; GP JxCat; GP ERC (reg. 49317; 49421; 49628).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 31.10.2019 al 
04.11.2019).
Finiment del termini: 05.11.2019; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els efectes 
econòmics de la situació política a Catalunya
302-00151/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 49716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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

lamentari 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 Interpel-
lació al Govern sobre els efectes econòmics de la situació política a Catalunya (tram. 
300-00181/12).

https://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/index.html?p_codi=2025
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Moció
1. El Parlament de Catalunya rebutja els aldarulls, els desordres públics i la vio-

lència que han tingut lloc els darrers dies a diferents ciutats de Catalunya, en espe-
cial a Barcelona, aprofundint en la tensió política i social, i amb un perjudici clar a 
la imatge, la reputació i l’economia del país.

2. El Parlament de Catalunya es compromet a treballar per la recuperació de la 
convivència cívica.

3. El Parlament de Catalunya es compromet a garantir l’estabilitat política i la 
seguretat jurídica per tal que l’activitat econòmica es pugui desenvolupar amb nor-
malitat, facilitant el seu creixement. Davant l’alentiment de l’economia i dels canvis 
disruptius que l’afecten, cal que l’administració posi les condicions necessàries que 
permetin la seva adaptació, innovació i creixement.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
4. Convocar tots els grups parlamentaris per tal d’obrir un diàleg sincer sobre la 

situació política a Catalunya i cercar aquells aspectes que ens uneixen per sobre dels 
que ens separen, per tal de posar solucions al greu conflicte català.

5. Iniciar amb el Govern de l’Estat una relació institucional lleial i sincera des de 
la renúncia a qualsevol iniciativa unilateral o il·legal per tal d’abordar aquells temes 
que són d’interès dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
d’emergència a Rojava pels atacs de l’exèrcit turc
302-00152/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 49812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Ruben Wagensberg Ramon, diputat del Grup 

Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Go-
vern sobre la situació d’emergència a Rojava pels atacs de l’exèrcit turc (tram. 300-
00185/12).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Condemna l’ofensiva militar anomenada «Operació Primavera de Pau» inicia-

da per les forces armades turques contra el Kurdistan Sirià, que comporta l’incom-
pliment dels principis del dret internacional i constitueix una nova desestabilització 
de la regió.

2. Constata la seva preocupació davant la manca de seguretat de la població lo-
cal, atès que els atacs que hi estan tenint lloc comporten una amenaça greu a la seva 
vida i una violació dels drets humans internacionals que conduiran a una nova crisis 
humanitària, amb morts i desplaçats.

3. Rebutja l’actitud i la utilització irresponsable dels Estats Units amb aquest 
conflicte, retirant ara l’exèrcit i deixant el poble Kurd en mans de les forces arma-
des d’Erdogan.

4. Mostra la seva solidaritat amb el poble Kurd que porta anys sent víctima de 
persecució, repressió i discriminació.

5. Dóna suport al dret polític d’autodeterminació del poble Kurd.
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6. Denuncia la venta d’armament de l’Estat espanyol, atès que comporta com-
plicitat en: 

a. Els conflictes armats, com és el cas de la venta a Turquia i el que està fent les 
forces armades d’aquest país a Síria.

b. Les morts causades per aquestes armes i els desplaçats que provoquen.
c. Les morts que tenen lloc al Mediterrani pels desplaçaments, alhora que impe-

deixen que ONGs com Open Arms puguin exercir la seva tasca humanitària salvant 
vides que estan en perill pels conflictes armats on participen venent armament.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a condemnar 
l’ofensiva unilateral iniciada per Turquia al Kurdistan Sirià, que comporta l’incom-
pliment dels principis del dret internacional i constitueix una nova desestabilització 
de la regió.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu; Ruben Wagensberg Ramon, diputat, GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inversió en les 
polítiques socials
302-00153/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 49833 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·la-
ció al Govern sobre la inversió en les polítiques socials (tram. 300-00187/12).

Moción
1. El Parlamento de Cataluña condena políticamente la malversación de dinero 

público usado para sufragar el referéndum ilegal de 2017, dinero que fue desviado 
de su destino legal previsto en los Departamentos siguientes: (i) Treball, Afers So-
cials i Famílies; (ii) Presidència; (iii) Economia i Hisenda; (iv) Cultura; (v) Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transpàrencia; y (vi) Salut.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a personarse en 
la causa o causas que se deriven de la causa especial 20907/2017 para reclamar la 
devolución del dinero malversado.

3. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a comprometerse 
a no malversar ni desviar el dinero de todos los catalanes para cualquier actividad 
o fin ilegal.

4. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a tomar las medi-
das necesarias para luchar activamente contra la corrupción mediante la creación y 
aplicación de un marco normativo adecuado que tenga como objetivo proteger a las 
personas físicas o jurídicas que en sus relaciones con los poderes públicos detecten 
cualquier tipo de mala praxis o actividad ilegal y permita prevenir de dicho modo la 
corrupción en la Administración Pública.

5. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a dar cumpli-
miento, con el objetivo de asegurar la protección de la infancia y la adolescencia en 
Cataluña y esclarecer la gestión realizada en los últimos años, a lo establecido en la 
Moción 93/XII sobre la inacción social del Govern, en el plazo fijado por ésta que ya 
está próximo a concluir, realizando una auditoría de la gestión de la Dirección Ge-
neral de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de los últimos 10 años, 
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mediante la contratación de una entidad externa e independiente, y presentándola en 
sede parlamentaria antes que acabe este período de sesiones.

Palacio del Parlamento, 25 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions 
de la policia
302-00154/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 49834 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari 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 Interpel·lació 
al Govern sobre les actuacions de la policia (tram. 300-00186/12).

Moció
1) El Parlament de Catalunya reprova la gestió del Conseller d’Interior al capda-

vant del Cos dels Mossos d’Esquadra.
El Parlament de Catalunya insta el Govern Generalitat a: 
2) En les actuacions i operatius d’ordre públic, condicionar qualsevol col·labo-

ració del Cos dels Mossos d’Esquadra amb el Cuerpo Nacional de Policía i amb la 
Guardia Civil a què aquests cossos no utilitzin les bales de goma a Catalunya.

3) No utilitzar, en cap cas, la tècnica policial de dispersió coneguda com a «car-
rusel», consistent en dirigir-se contra les persones amb els vehicles policials a tota 
velocitat.

4) Garantir que els i les periodistes degudament identificades puguin fer la seva 
feina de forma segura, prenent mesures per evitar que es repeteixin les agressions 
policials a la premsa que hem vist aquestes darreres setmanes.

5) En relació amb els projectils viscoelàstics de precisió (FOAM): 
a. Fer pública la instrucció que regula l’ús de projectils viscoelàstics de precisió 

(FOAM) per part del Cos dels Mossos d’Esquadra.
b. Retirar, en el termini de 6 mesos, els projectils viscoelàstics de precisió 

(FOAM) del material d’ordre públic utilitzat pel Cos dels Mossos d’Esquadra.
6) En relació amb el dispositiu d’ordre públic desplegat a Catalunya amb poste-

rioritat a la sentència del procés (sentència 459/2019 del Tribunal Suprem), investi-
gar i depurar responsabilitats en tots i cadascun dels incidents en els quals hi hagi 
algun indici d’un ús antireglamentari dels materials i tècniques antidisturbis o s’ha-
gi pogut fer un ús indegut o desproporcionat de la força.

7) Investigar aquells casos on hi hagi pogut haver algun tipus de col·laboració del 
Cos dels Mossos d’Esquadra, o d’algun dels seus agents, amb: 

a. Empreses que ofereixen serveis de desallotjament extrajudicial.
b. Grups feixistes organitzats, i més concretament els que el passat 17 d’octubre 

es van concentrar a la Plaça Artós de Barcelona.
8) Vetllar perquè tots els agents policials que desenvolupen funcions d’ordre pú-

blic puguin ser fàcilment identificats per la ciutadania a través del seu número ope-
ratiu policial (NOP). Més concretament: 

a. Revisar la normativa d’identificació dels agents policials amb funcions d’ordre 
públic, en el termini de 6 mesos, perquè sigui obligatòria a tots els agents policials 
que desenvolupin aquestes funcions i establir una nova tipologia d’identificació que 
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sigui visible per davant i per darrere, inclòs el casc, des d’una distància de seguretat 
i amb un codi curt, fàcil de recordar.

b. Fins que no s’aprovi una nova regulació, la Direcció General de Policia ha de 
garantir que totes les unitats del Cos dels Mossos d’Esquadra que desenvolupin fun-
cions d’ordre públic compleixin amb la Instrucció 6/2013 i portin sempre visible el 
número operatiu policial (NOP) a la part posterior superior de l’uniforme, indepen-
dentment d’altres peces de protecció.

9) Emetre una instrucció, acordada amb les organitzacions socials en matèria 
d’habitatge, on es clarifiquin els protocols d’actuació del Cos dels Mossos d’Esqua-
dra en els episodis de desallotjament. Entre d’altres, aquesta instrucció haurà de: 

a. Evitar l’ús de la força per part del Cos dels Mossos d’Esquadra en desallotja-
ments on hi hagi presència de menors o d’altres persones vulnerables.

b. Evitar les càrregues policials vers les manifestacions pacífiques que es puguin 
produir amb la finalitat d’aturar un desallotjament, garantint d’aquesta manera el 
dret de reunió i manifestació pacífica de la població civil.

c. Clarificar la funció del Cos dels Mossos d’Esquadra en episodis de desallot-
jament extra-judicial, tot garantint la seguretat de les persones residents en els ha-
bitatges i impedint l’actuació de les empreses o grups executors dels esmentats 
desallotjaments.

10) Destinar les noves places de Mossos d’Esquadra a qualsevol de les funcions 
previstes en la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra, menys a la funció d’ordre públic desenvolupada per les unitats  BRIMO  
i ARRO.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’autogovern
302-00155/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 49841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’autogovern (tram. 300-00182/12).

Moció
El poble en lluita està fent caure caretes i demostrant i destapant la cara més au-

toritària d’un règim que no es pot sostenir. L’Estat espanyol s’aguanta avui sobre la 
repressió i la força bruta.

Atès que ens trobem en un context de violència policial desfermada, justícia 
polititzada i un sistema mediàtic concentrat en mans d’uns pocs que serveix com a 
eina de control social, una eina per fer-nos oblidar qui és qui decideix què és o no 
violència: l’Estat i els poderosos.

Atès que la persecució, la condemna i el càstig a aquelles que s’organitzen i con-
testen a les injustícies i les formes d’opressió, s’aguditzen.

Atesa la vulneració constant i sistemàtica dels drets civils i polítics tant per part 
de l’estat com per part del Govern de la Generalitat.

Atès que les institucions s’han demostrat incapaces de respondre als drets i ne-
cessitats de la majoria popular i treballadora i que la deriva autoritària no només 
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afecta els Països Catalans, sinó que també afecta als pobles oprimits per l’Estat 
espanyol, a la lluita popular de la classe treballadora murciana pel soterrament de 
l’AVE, la de les burgaleses contra l’especulació al Gamonal, la de les extremenyes 
per uns serveis ferroviaris dignes, o la d’Andalusia contra la privatització de la sa-
nitat pública.

Atès que ens trobem a les portes d’una crisi ecosocial que amenaça les nostres 
vides, d’una crisi econòmica que es preveu encara més dura que les anteriors i que 
pretén robar el futur a milers de joves i davant de totes les dones assassinades per 
la violència patriarcal, l’única resposta és una esmena a la totalitat a un capitalisme 
i un Estat espanyol que avantposen els interessos de corruptes i banquers a les ne-
cessitats de la gent.

Atès que el Govern de la Generalitat ha estat incapaç de dibuixar cap sortida 
política clara a l’actual escenari i que els discursos de determinats membres del 
govern, carregats de simbolisme i retòrica republicana res a veure tenen amb l’ac-
ció política que s’impulsa des dels departaments i en especial des del Departament 
d’Interior que està avalant pràctiques policials contràries als drets humans i als drets 
civils i polítics del poble català.

Davant de la idea de que una nova convocatòria d’eleccions podria ser una fór-
mula per canalitzar el descontentament popular que s’ha expressat aquests dies  
i d’assimilar-lo des de les institucions.

Davant de que representants del govern de la generalitat es reuneixen amb repre-
sentants del govern espanyol en el que sembla un intent de tancar per dalt allò que 
el poble va obrint per baix.

Davant de la constatació de que les institucions autonòmiques preses del marc 
jurídic i polític vigent no són capaces de donar una solució al problema que no passi 
per més repressió i una renúncia al clam popular de redefinir les relacions socials, 
econòmiques i culturals que ens governen.

I atès que el poble ha superat els partits, i evidentment també, les institucions i 
davant de la necessitat d’una resposta política que doni sortida a les reivindicacions 
populars.

El Parlament de Catalunya: 
1. Expressa la seva voluntat d’exercir de forma concreta el dret a l’autodetermi-

nació i de respectar la voluntat del poble català.
2. Reivindica: 
a. L’amnistia total per a totes les represaliades per al règim
b. La retirada dels cossos policials i militars estatals
c. La dissolució dels cossos antiavalots dels Mossos d’Esquadra
d. El final de l’apartheid social i la derogació de la llei d’estrangeria
e. La suspensió immediata de tots els desnonaments
f. El final de les llistes d’espera a la sanitat pública
g. Un salari mínim de 1200€ i equiparació salarial entre homes i dones
h. Un pla de xoc contra les violències masclistes.
i. Una universitat pública i gratuïta i l’eliminació de les taxes universitàries
j. La nacionalització de l’aigua, la llum, el gas i les telecomunicacions, i el final 

de l’externalització, de la privatització dels serveis públics
k. El no pagament del deute públic.
3. Insta al Govern de la Generalitat a: 
a. Posar fi a la repressió contra el poble en lluita, i per tant, aturar de forma im-

mediata la violència policial i la coordinació amb l’estat per executar aquesta re-
pressió.

b. Reconèixer públicament que no s’han respectat ni els reglaments ni les ins-
truccions internes ni els principis de congruència, proporcionalitat i oportunitat que 
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han de regir les actuacions policials ni els acords presos al Parlament de Catalunya 
respecte a les polítiques de seguretat.

c. Reparar tots els danys causats i depurar responsabilitats a dins del Cos de 
Mossos d’Esquadra prenent les mesures oportunes.

d. Revisar les actuacions policials amb la finalitat de dotar-se de garanties de no 
repetició.

4. Insta al President de la Generalitat de Catalunya a cesar al Conseller d’interior 
Miquel Buch.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2019
Carles Riera Albert, representant; Maria Sirvent Escrig, diputada, SP CUP-CC
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de Gemma López, subdirectora de 
tractament del Centre Penitenciari de Lledoners, davant la Comissió 
de Justícia perquè informi sobre el tracte als presos investigats pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
356-00582/12

SOL·LICITUD

Presentació: Esperanza García González, del SP PPC (reg. 47623).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 24.10.2019.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori 
de les Desaparicions Forçades de Menors davant la Comissió de 
Justícia perquè informi sobre la situació de la desaparició de menors 
i la necessitat de fer una llei sobre aquesta qüestió
356-00586/12

SOL·LICITUD

Presentació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 47902).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 24.10.2019.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori 
de les Desaparicions Forçades de Menors davant la Comissió de 
Justícia perquè informi sobre la situació de la desaparició de menors 
i la necessitat d’establir mesures legislatives sobre aquesta qüestió
356-00587/12

SOL·LICITUD

Presentació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs (reg. 47906).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 24.10.2019.

Sol·licitud de compareixença de la presidenta en funcions del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
davant la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre les manifestacions emeses en 
el programa de TV3 Està passant amb relació al Cos de Mossos 
d’Esquadra
356-00610/12

SOL·LICITUD

Presentació: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units (reg. 49616).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.10.2019.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el president del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a presentar  
la memòria del Tribunal corresponent al 2018
359-00020/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (reg. 46525).
Comissió competent: Comissió de Justícia.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 24.10.2019.
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