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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 810/XI del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per 
a prevenir la malaltia provocada per la Xylella fastidiosa
250-01107/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 14, 19.09.2017, 

DSPC-C 523

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda 
el dia 19 de setembre de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
les mesures per a prevenir la malaltia provocada per la Xylella fastidiosa (tram. 250-
01107/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 69255).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aplicar diligentment les mesures de control que estableix la normativa vigent 

en el transport de material vegetal, especialment als vivers.
b) Estudiar, d’una manera exhaustiva, el cicle vital complet dels possibles vectors 

i llurs resistències a les condicions climatològiques de cada zona, i també els mèto-
des alternatius de control de la malaltia basats en bacteris competidors, substàncies 
antibacterianes, fitofortificants, etcètera.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2017
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Marisa Xandri Pujol
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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 de creació de l’Agència Catalana de Medicaments i 
Productes Sanitaris
200-00025/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC (reg. 69928; 69967).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.10.2017; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la regulació de la situació administrativa 
especial de segona activitat del Cos de Mossos d’Esquadra, dels 
cossos de policies locals i del Cos de Bombers de la Generalitat
202-00063/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC (reg. 69934; 69969).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.10.2017; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el compliment de la disposició final de la 
Llei d’educació
250-01141/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 69926; 69978).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.10.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els drets d’autor a Televisió de 
Catalunya
250-01142/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69979).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.10.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la desaparició a l’Argentina de l’activista 
social Santiago Maldonado
250-01144/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 69927; 69980).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.10.2017; 12:00 h.
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4. Informació

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Acord de la Taula de Negociació del 2 d’octubre de 2017, sobre els 
serveis mínims que s’han de prestar al Parlament de Catalunya per a 
garantir els serveis essencials durant la vaga general per als dies 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 d’octubre

ACORD

La Taula de Negociació, integrada per David Pérez Ibáñez, secretari segon de la 
Mesa del Parlament; Xavier Muro Bas, secretari general; Begoña Benguría Calera, 
cap del Departament de Recursos Humans, i, en representació del Consell de Perso-
nal, M. Àngels Casanova, Marta Perxacs, Pascual de Puerto, Blai Lliso, Víctor Bac-
hiller i Joan Francesc López, reunida al Palau del Parlament el 2 d’octubre de 2017, 

Vista la convocatòria de vaga general formulada pels sindicats Intersindical 
Alternativa de Catalunya (IAC), Confederació General del Treball de Catalunya 
(CGT), Intersindical-CSC i Coordinadora Obrera Sindical (COS), 

Atès el que disposen l’article 170.1.i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’ar-
ticle 10.2 del Reial decret llei 17/1997, del 4 de març,

Acorda: 
1. La vaga general convocada per diferents sindicats per als dies 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12 i 13 d’octubre, que afectarà el personal de l’Administració parlamentà-
ria, s’entendrà que queda condicionada, durant el temps que duri, pel manteniment 
dels serveis essencials que s’han de garantir, amb els serveis mínims corresponents.

2. Per al cas que no hi hagi Ple, s’estableixen els serveis mínims següents: 

Oficina Administrativa del Gabinet  

de Presidència: 1 secretari/ària del Gabinet de Presidència

Secretaria General:  –

Serveis Jurídics: 1 lletrat/da

Direcció de Govern Interior:  –

Departament de Recursos Humans: La cap 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: 1 funcionari/ària de l’Oficina de Consultes 

i Atenció als Usuaris

Departament d’Informàtica: La cap del Departament

1 funcionari/ària de l’Àmbit de Sistemes

Oïdoria de Comptes: L’oïdora de comptes

La tresorera

Departament de Relacions Institucionals: El cap del Departament
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Departament de Comunicació: El cap del Departament

1 tècnic/a de l’Audiovisual

Departament d’Infraestructures,

Equipaments i Seguretat: La coordinadora dels Serveis  

del Departament

2 uixers d’Identificació en horari de matí 

2 uixers d’Identificació en horari de tarda 

1 xofer 

Direcció de Gestió Parlamentària: La directora del Departament

1 funcionari/ària durant l’horari de 

Registre de l’Àrea de Registre i Distribució 

de Documents

1 funcionari/ària de l’Àrea de Mesa i Junta 

de Portaveus

Departament d’Edicions: 1 editor/a

1 transcriptor/a

Departament d’Assessorament Lingüístic: La cap del Departament

3. Per al cas de convocatòria del Ple del Parlament, s’estableixen els serveis mí-
nims següents:

Oficina Administrativa del Gabinet de 

Presidència: 

La cap de l’Oficina Administrativa

1 secretari/ària del Gabinet de Presidència

Secretaria General:  –

Serveis Jurídics: 2 lletrats

Direcció de Govern Interior:  –

Departament de Recursos Humans: La cap del Departament

2 uixers majordoms (1 en horari de matí  

i 1 en horari de tarda)

7 uixers en horari de matí i tarda  

(4 a l’hemicicle, 2 a la planta noble i  

1 a Presidència)

Direcció d’Estudis Parlamentaris: 1 funcionari/ària de l’Oficina de Consultes 

i Atenció als Usuaris

1 arxiver/a

Departament d’Informàtica: La cap del Departament

2 funcionaris de l’Àmbit de Gestió

2 funcionaris de l’Àmbit de Sistemes

Oïdoria de Comptes: L’oïdora de comptes

El tècnic de gestió de tresoreria  

i comptabilitat

La tresorera

Departament de Relacions Institucionals: El cap del Departament

1 secretari/ària

Departament de Comunicació: El cap del Departament

El cap de la Unitat Tècnica d’Imatge i So

El tècnic de l’Audiovisual
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Departament d’Infraestructures, 

Equipaments i Seguretat: 

La coordinadora dels Serveis  

del Departament

El tècnic d’Instal·lacions

1 responsable de manteniment

3 uixers d’Identificació en horari de matí 

3 uixers d’Identificació en horari de tarda 

1 xofer 

Direcció de Gestió Parlamentària: La directora del Departament 

1 funcionari/ària durant l’horari de 

Registre de l’Àrea de Registre i Distribució 

de Documents

1 funcionari/ària de l’Àrea de Mesa i Junta 

de Portaveus

1 funcionari/ària de l’Àrea de Ple  

i Diputació Permanent 

Departament d’Edicions: 1 editor/a

1 transcriptor/a

Departament d’Assessorament Lingüístic: La cap del Departament

1 assessor/a lingüístic/a

4. Prestarà els serveis mínims, preferentment, si n’hi ha, el personal que no exer-
ceixi el dret de vaga.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2017

En representació de la Mesa: 
David Pérez Ibáñez, secretari segon; Xavier Muro Bas, secretari general, i Be-

goña Benguría Calera, cap del Departament de Recursos Humans.

En representació del Consell de Personal: 
M. Àngels Casanova Acha, presidenta; Marta Perxacs Motgé, secretària, i Blai 

Lliso Garcia, Pascual del Puerto Galindo, Víctor Bachiller Batanero i Joan Fran-
cesc López Alcàzar, vocals.
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