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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01.

Lleis i altres normes

1.01.03.

Decrets llei

Resolució 412/XII del Parlament de Catalunya, de validació del
Decret llei 8/2019, del 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017,
del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les
persones jurídiques
203-00016/12
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 32, 29.05.2019, DSPC-P 53

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 29 de maig de 2019, ha debatut el
Decret llei 8/2019, del 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 9 de maig,
de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (tram. 20300016/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament, ha d’ésser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el Decret llei 8/2019, del 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 9 de maig, de
l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.
Palau del Parlament, 29 de maig de 2019
La secretària tercera, Laura Vílchez Sánchez; el president, Roger Torrent i Ramió

1.15.

Mocions

Moció 85/XII del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament de
la fibra òptica
302-00101/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 32, 30.05.2019, DSPC-P 54

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de maig de 2019, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la fibra òptica (tram. 302-00101/12), presentada pel
diputat Marc Solsona i Aixalà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg.
39207), pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 39234) i pel
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 39236).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar, d’acord amb el Pacte nacional per a una societat digital, el desplegament de la xarxa pública de molt alta capacitat (fibra òptica) per a arribar a tenir
el 2020 un punt de presència efectiu a totes les capitals de comarca, i el 2023 un
1.01.03. Decrets llei
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punt de presència efectiu als municipis de més de cinquanta habitants, amb la col·
laboració de les administracions locals, i també garantir la cobertura en les zones
d’activitat econòmica i educativa dels dits municipis. D’aquesta manera, es garantiria l’accés a la fibra òptica en les zones de població més vulnerables al risc de bretxa
digital, per tal d’aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible de l’Organització de les Nacions Unides.
b) Impulsar mesures per a fomentar el desplegament de xarxes de cinquena generació (5G), complementant la xarxa física de fibra amb un conjunt d’espais per a
la instal·lació d’equips 5G orientats a la prestació de serveis de connectivitat intel·ligents, a la internet de les coses i a serveis 5G avançats.
c) Maximitzar l’ús del conjunt d’infraestructures de telecomunicacions de titularitat de la Generalitat per mitjà d’unes condicions d’accés raonables, obertes i neutres al conjunt d’elements funcionals que conformen les xarxes, en tots els trams.
d) Posar a disposició dels operadors de telecomunicacions un espai web amb
l’inventari del conjunt d’infraestructures de telecomunicacions de titularitat de la
Generalitat, llur traçat, les condicions d’accés raonables i el procediment de sol·licitud associat.
e) Proporcionar els mecanismes necessaris per a garantir que tots els municipis
puguin accedir als ajuts estatals i de la Unió Europea amb relació a la xarxa wifi
pública.
Palau del Parlament, 30 de maig de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 86/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de la
gestió de la desaparició de persones i del suport a llurs familiars
302-00102/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 32, 30.05.2019, DSPC-P 54

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de maig de 2019, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el millorament de la gestió de la desaparició de persones i del suport a
llurs familiars (tram. 302-00102/12), presentada pel diputat Rafel Bruguera Batalla,
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg.
39216).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya mostra la seva solidaritat amb els familiars i els
amics de les persones desaparegudes.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Organitzar cada 9 de març, Dia de les Persones Desaparegudes sense Causa
Aparent, un acte institucional amb la col·laboració de les associacions de familiars
de persones desaparegudes, per a recordar aquestes persones, solidaritzar-se amb
llurs familiars i mantenir socialment viva la preocupació pel fenomen de la desaparició de persones.
b) Fer visible el fenomen de la desaparició de persones, amb l’elaboració d’estudis estadístics homogenis i de programes d’investigació estructurats, i treballar perquè hi hagi una conscienciació social creixent.
1.15. Mocions
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c) Establir, per mitjà de convenis, una línia de suport i d’assessorament de les
associacions i organitzacions no governamentals que assisteixen els familiars de
persones desaparegudes.
d) Garantir a l’Oficina d’Atenció als Familiars de Persones Desaparegudes recursos pressupostaris i humans suficients per a complir les funcions que té assignades.
e) Disposar d’un protocol d’actuació actualitzat i d’una guia d’ajuda i acompanyament als afectats per la desaparició de persones en els expedients administratius
i judicials.
f) Potenciar i millorar la coordinació i la col·laboració entre administracions en
la gestió del fenomen de la desaparició de persones, compartint les bases de dades
genètiques de les persones desaparegudes; facilitant el coneixement, la coordinació
i l’intercanvi d’experiències entre les unitats especialitzades, i creant una xarxa europea amb aquestes unitats que faciliti la circulació d’informació amb la màxima
rapidesa.
g) Establir un protocol per a prevenir la desaparició de persones de col·lectius
amb aquest risc, per mitjà d’un programa de formació i informació adreçat als serveis socials de base, als centres d’assistència primària i als professionals que tracten persones amb disfuncions neurodegeneratives, o amb conductes de risc o autolítiques, entre altres, per a oferir-los eines tecnològiques que ajudin a geolocalitzar
aquestes persones i evitar-ne el risc de desaparició.
h) Crear una comissió interdepartamental o una taula de treball, integrada com a
mínim per representants dels departaments d’Interior, de Justícia, de Salut, de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Educació, que, amb la col·laboració de les associacions de familiars de persones desaparegudes, abordi d’una manera transversal
i integral tota la problemàtica derivada de la desaparició d’una persona i el suport i
l’assessorament als seus familiars des dels àmbits jurídic, psicològic i social.
Palau del Parlament, 30 de maig de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 87/XII del Parlament de Catalunya, sobre la política de
seguretat pública, emergències i protecció civil
302-00107/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 32, 30.05.2019, DSPC-P 54

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de maig de 2019, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre la seguretat als pobles i les ciutats (tram. 302-00107/12), presentada
pel diputat Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 39156), pel
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 39211) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 39217).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya:
a) Reconeix i agraeix la tasca que han dut i duen a terme els cossos i forces de
seguretat (el Cos de Mossos d’Esquadra, les policies locals i guàrdies urbanes, la
Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia, les policies portuàries i el Cos d’Agents
Rurals), que vetllen per la protecció i la seguretat ciutadana a pobles i ciutats.

1.15. Mocions
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b) Reconeix i agraeix la tasca que han dut i duen a terme el Cos de Bombers de
la Generalitat, el Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat, els Bombers de Barcelona, els Bombers d’Aran, els serveis d’emergències mèdiques, els serveis de protecció civil i tots els operadors del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència
112, que actuen amb la màxima diligència i celeritat en la protecció dels ciutadans.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Elaborar i presentar-li un nou projecte integral per al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, perquè sigui concebut com un veritable
gestor integral de les emergències i no com un mer centre d’atenció telefònica. En
tot cas, el projecte ha de millorar el control de les condicions de prestació del servei
per les empreses que en rebin l’adjudicació, de manera que s’eviti la precarització
laboral, es millorin les condicions laborals dels operadors i se’n millori l’eficàcia i la
capacitat de gestió de les emergències.
b) Vetllar perquè en les requisitòries i ordres de crida i cerca s’hi faci constar
qualsevol informació que pugui ésser rellevant per a la localització, la identificació
i la captura de les persones que en són objecte.
c) Continuar impulsant, de comú acord amb els ajuntaments implicats, la col·laboració i coordinació amb els serveis de seguretat del Metro de Barcelona, amb la
Guàrdia Urbana de Barcelona i amb les policies locals de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona per a garantir la seguretat en les instal·lacions del metro i evitar l’increment dels delictes que hi tenen lloc, dels danys a les infraestructures i de les accions
violentes que, d’una manera recurrent, es produeixen en aquest servei de transport.
d) Aprovar el procediment sancionador en matèria antidiscriminatòria regulat
per la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, a fi de prevenir i evitar les agressions i les mostres d’odi per discriminació
sexual que es repeteixen amb una freqüència creixent, que són inadmissibles en una
societat democràtica i oberta.
Palau del Parlament, 30 de maig de 2019
La secretària tercera, Laura Vílchez Sánchez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 88/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació dels
centres especials de treball
302-00103/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 32, 30.05.2019, DSPC-P 54

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de maig de 2019, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre la situació dels centres especials de treball (tram. 302-00103/12),
presentada pel diputat Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya
en Comú Podem (reg. 39188), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 39238), pel
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg.
39240) i pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 39242).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1.15. Mocions
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1.15. Mocions

a) Destinar, com a mínim, 100 milions d’euros provinents de la Conferència
Sectorial de Treball a subvencionar el 50% del salari mínim interprofessional de
tots els treballadors dels centres especials de treball amb discapacitat física, i el 55%
dels treballadors amb especials dificultats, tal com marquen els criteris establerts
per la mateixa Conferència Sectorial al desembre del 2018 i al febrer del 2019.
b) Fer efectiu, en el termini d’un mes a comptar de l’aprovació d’aquesta moció,
el pagament de les subvencions pendents del 2018 i del primer trimestre del 2019 als
centres especials de treball.
c) Assumir el compromís del calendari per al 2019 dels pagaments pendents i
previstos fins al 2020 als centres especials de treball, i comunicar-ho a les entitats.
Aquest calendari de pagaments ha de preveure la tramitació de totes les convocatòries durant el primer trimestre de l’any i ha de garantir el cobrament a seixanta dies
de les convocatòries tramitades.
d) Publicar immediatament una nova convocatòria d’ordres per a totes les línies
de subvenció pendents i assegurar que el 2019 totes les ordres es publiquin abans de
l’octubre.
e) Crear, anualment, un fons de rescabalament de 30 milions d’euros que garanteixi el cobrament de la subvenció del salari mínim interprofessional i les unitats de
suport a l’atenció professional (USAP) als centres especials de treball, per a assegurar els drets dels treballadors i evitar la tensió de tresoreria dels dits centres.
f) Fer arribar als grups parlamentaris, en el termini de tres mesos a comptar de
l’aprovació d’aquesta moció, un informe detallat de la destinació de tots els fons
de la Conferència Sectorial de Treball del 2019 i de l’execució pressupostària de tots
els seus eixos, i de tots els fons propis del Govern destinats a centres especials de
treball dels anys 2017, 2018 i 2019, i publicar anualment aquests informes en el Portal de la Transparència de la Generalitat.
g) Assegurar que tots el centres especials de treball apliquin l’increment del salari mínim interprofessional a llurs treballadors.
h) Convocar, en el termini de dos mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta moció, les entitats més representatives del sector dels centres especials de treball i dels
diversos tipus de discapacitat, per tal d’acordar un calendari en què el Govern es
comprometi amb el sector a:
1r. Recuperar les subvencions per a la inversió, l’equilibri financer, el suport gerencial i la creació de llocs de treball destinades als centres especials de treball que
han estat retallades els darrers anys.
2n. Incrementar les tarifes de finançament dels serveis assistencials, recuperant
el 9,33% perdut entre el 2008 i el 2018, més la ponderació que correspongui a l’any
2019 i els posteriors.
3r. Elaborar una planificació clara i pluriennal del finançament dels centres especials de treball, amb l’objectiu de donar seguretat i estabilitat al sector, preveient
passar a mitjà termini de la via de la subvenció a la concertació.
4t. Elaborar un nou model de treball protegit, amb la participació i el consens
de totes les organitzacions representatives del sector, dotat amb prou recursos econòmics i humans provinents del Govern i que estableixi, si es considera convenient,
un increment en la subvenció del salari mínim interprofessional que superi el que
estableix la llei, la garantia de l’accés al treball de les persones amb discapacitat i
amb especials dificultats, i la creació de nous organismes públics per a gestionar-lo.
5è. Dissenyar un itinerari assistencial i de recursos que solucioni els problemes
relatius a l’envelliment prematur dels treballadors dels centres especials de treball.
i) Dotar les empreses i les entitats de prou recursos econòmics i humans destinats a la inserció laboral en l’empresa ordinària per a assegurar el suport individual
a les persones amb discapacitat.
j) Incrementar notablement, durant el 2019 i el 2020, les insercions al mercat de
treball ordinari de persones amb discapacitat i el nombre d’inspeccions laborals a
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les empreses amb relació al compliment de la reserva de llocs de treball de la Llei
general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, incrementant en un 30% el pressupost destinat a la inserció laboral i a la contractació
per part de l’empresa ordinària i potenciant-ne el paper d’ajut a la transició cap al
treball ordinari, i també garantir que l’increment de recursos destinats a la inserció
laboral en l’empresa ordinària no anirà en detriment dels recursos necessaris per a
mantenir, com a mínim, el nombre actual de places ofertes pels centres especials
de treball.
k) Incrementar en l’oferta pública d’ocupació de la Generalitat la reserva de places per a persones amb discapacitat.
l) Establir en els plecs de contractes mesures de control del compliment, per les
empreses contractistes de la Generalitat i de les altres administracions públiques catalanes, de la legislació vigent amb relació a les persones amb discapacitat, d’acord
amb les clàusules de responsabilitat social del contracte.
m) Presentar i acordar amb les altres comunitats autònomes presents a la Conferència Sectorial de Treball nous criteris de distribució dels recursos per als centres
especials de treball per tal que la distribució es correspongui amb el volum de treballadors amb discapacitat o amb especials dificultats de cada comunitat autònoma.
Palau del Parlament, 30 de maig de 2019
La secretària quarta, Adriana Delgado i Herreros; el president, Roger Torrent
i Ramió

Moció 89/XII del Parlament de Catalunya, sobre la precarietat laboral
302-00108/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 32, 30.05.2019, DSPC-P 54

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de maig de 2019, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral (tram. 302-00108/12), presentada per la diputada
Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg.
39212), pel Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 39233), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 39237) i pel Grup
Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 39243).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

Inspecció laboral
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar treballant, en el marc de
col·laboració amb el ministeri competent en matèria de treball, en les properes convocatòries d’ampliació de places d’inspectors de treball per al territori de Catalunya.
Sinistralitat laboral
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir el compliment dels
acords de la Moció 32/XI, sobre les polítiques de salut laboral.
Renda garantida de ciutadania
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Publicar de manera immediata el reglament de la renda garantida de ciutadania i garantir que se’n facilita la compatibilització amb les rendes del treball a temps
parcial i que no arriben a tenir ingressos superiors a l’IRSC, i, així mateix, que es
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resolen les lectures restrictives de l’aplicació de la llei per a accedir al dret a la renda
garantida de ciutadania.
b) Portar a terme la quantificació de recursos econòmics i de personal necessaris
per a resoldre les mancances existents al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i garantir així l’aplicació correcta de la Llei de la renda garantida de ciutadania; i, a partir d’aquesta quantificació, obrir la convocatòria pública d’ocupació
per tal de fer enrere l’externalització de serveis de gestió atorgada a l’empresa Deloitte.
c) Donar compliment a l’apartat a.2a de la Moció 24/XII, sobre desprotecció
social. En aquest sentit, i per a dur a terme una revisió de les resolucions de denegació de la renda garantida de ciutadania, ha d’elaborar un informe que contingui
informació sobre les denegacions justificades indegudament i compensar la pèrdua
de drets amb l’establiment d’un calendari de les mesures que cal dur a terme per a
resoldre els casos que s’hagin detectat.
d) Donar compliment a l’apartat 91.f de la Resolució 90/XII, sobre l’orientació
política general del Govern, per tal de fer efectiu el silenci administratiu positiu establert per la Llei de la renda garantida de ciutadania, perquè la manca de resposta
de l’Administració no comporti la denegació de la prestació ni la pèrdua de drets
per als ciutadans.
e) Donar compliment a la Resolució 240/XII, sobre l’evolució de l’aplicació de
la renda garantida de ciutadania, per tal de fer i presentar en seu parlamentària un
estudi sobre els motius que porten les persones que han sol·licitat la renda garantida de ciutadania a no acollir-se a la prestació complementària d’activació i inserció.
f) Prioritzar, en l’exercici de revisió d’expedients, les persones sense llar i les famílies monoparentals amb fills a càrrec; i redactar, al més aviat possible, un informe
sobre les denegacions de prestacions a aquests dos col·lectius.
g) Complir plenament el que estableix la Resolució 114/2019 de la Comissió de
Garantia del Dret a la Informació Pública i obrir una investigació amb exigència de
responsabilitats sobre els incompliments que estableix aquesta resolució. Així mateix, actualitzar mensualment en el web del Departament de Treball la informació
sobre la renda garantida de ciutadania.
Reforma laboral
4. El Parlament de Catalunya considera que les contrareformes laborals derivades de la Llei de l’Estat 35/2010, del 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball, i l’anterior Reial decret llei 10/2010, i de la Llei de l’Estat 3/2012, del 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, i
l’anterior Reial decret llei 3/2012, han transformat ocupació estable en precària, han
facilitat la destrucció d’ocupació i són injustes per als treballadors, per la qual cosa
cal derogar-les.
5. El Parlament de Catalunya expressa la conveniència que els grups polítics amb
representació a les Corts Generals impulsin les iniciatives legislatives necessàries
per a modificar el Reial decret legislatiu 2/2015, del 23 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, amb l’objectiu de recuperar la
regulació anterior al 17 de juny de 2010 amb relació a:
a) La necessària intervenció de l’autoritat laboral per a aprovar els expedients de
regulació d’ocupació (l’actual procediment d’extinció de contractes) i els expedients
de suspensió i reducció de contractes.
b) Les normes de legitimació, naturalesa, efectes, tramitació, aplicació i interpretació dels convenis col·lectius.
c) La impossibilitat d’inaplicació del règim salarial dels convenis col·lectius sectorials, la ultraactivitat i la preferència d’aplicació del conveni d’empresa amb relació al del sector sobre algunes matèries.
d) Les indemnitzacions i els salaris de tramitació.
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e) La regulació de l’extinció objectiva de contractes i les causes d’extinció, suspensió i reducció de jornada de caràcter col·lectiu (expedients de regulació d’ocupació i expedients de regulació temporal d’ocupació).
f) La regulació dels contractes temporals, el contracte indefinit, el contracte a
temps parcial, la classificació professional i la modificació substancial de les condicions de treball.
Empreses en crisi
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir la iniciativa política proactiva necessària per a evitar la deslocalització d’empreses de Catalunya, especialment
la de les empreses amb un coneixement estratègic per al desenvolupament industrial
de Catalunya.
7. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport als treballadors de les empreses en crisi, com Nissan o Codorniu, entre altres, i insta el Govern a assegurar un
paper de mediador actiu per a evitar la pèrdua de llocs de treball.
Dignificació salarial
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Estudiar, en el marc del Consell de Relacions Laborals, la situació sobre els
salaris en la negociació col·lectiva catalana per tal de formular recomanacions al
respecte per a la recuperació salarial i l’establiment de salaris dignes com a element
dinamitzador de l’economia.
b) Impulsar, en aquest marc de concertació del Consell de Relacions Laborals,
l’elaboració d’eines que facilitin l’aplicació dels convenis sectorials de referència a
l’activitat de contractació pública i proposin, si s’escau, salaris mínims de referència.
c) Promoure i impulsar, en el marc de les seves relacions amb els ajuntaments,
acords de ciutat que permetin de manera concertada entre administracions locals,
sindicats i empresaris l’establiment d’un salari mínim de ciutat amb l’objectiu que
sigui respectat per les empreses que contractin amb els ajuntaments o altres administracions locals.
d) Revisar l’indicador de renda de suficiència de Catalunya amb vista a acostar-lo
en els propers anys a l’objectiu que, amb relació al salari mínim, determina la Carta
social europea.
e) Establir un certificat de responsabilitat social que pugui ésser valorat o exigit per les administracions públiques per a garantir que no se subscriuen contractes
amb les empreses que no respecten els drets dels treballadors o imposen condicions
precàries de treball, o que han estat sancionades per l’autoritat laboral per incompliments greus d’acord amb el que estableix la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre
social o condemnades per sentència dels tribunals de justícia per vulneració dels
drets laborals o fonamentals de llurs treballadors.
Pla de xoc per a l’ocupació
9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a acordar des de la concertació
social, amb la perspectiva de l’Acord interprofessional de Catalunya 2018-2020, la
presentació, en el termini de tres mesos, d’un pla de xoc per a l’ocupació com a instrument de garantia i confiança per a la recuperació de l’ocupació i el millorament
de l’ocupabilitat de les persones a l’atur, amb un incidència especial en els col·lectius
més vulnerables, entre els quals hi ha els joves, els més grans de quaranta-cinc anys
i els aturats de llarga durada.
Ocupació amb perspectiva de gènere
10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Presentar, en el termini de cinc mesos, un programa per a assegurar que el
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya dona prioritat als seus objectius de superació
de la segregació ocupacional i laboral, i presta una especial atenció a la discrimi-
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nació i la sobreexplotació de les dones migrants i amb discriminacions múltiples i
n’afavoreix la integració social i laboral plena.
b) Donar compliment al que estableixen la Moció 73/XII, sobre el garantiment
de la llibertat, la igualtat efectiva i la no-discriminació de les persones LGBTI+, i la
Resolució 185/XII, sobre la realitat sociolaboral del col·lectiu de persones transgènere, mitjançant les actuacions següents:
1r. L’elaboració d’un estudi sobre la realitat sociolaboral del col·lectiu de persones transgènere.
2n. L’elaboració, en el termini de tres mesos, d’un programa d’inserció sociolaboral destinat específicament a les persones transgènere, que inclogui itineraris personalitzats en orientació, formació i qualificació professionals, i també els recursos
necessaris per a facilitar la visibilització d’aquestes persones i la denúncia de les
discriminacions que pateixen, d’acord amb el que estableix la Llei 11/2014, del 10
d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
3r. La difusió d’una campanya contra l’estigmatització i la discriminació de les
persones transgènere que elimini els prejudicis a l’hora de contractar aquestes persones.
4t. La difusió d’una campanya informativa sobre la inserció laboral de les persones transgènere.
c) Adoptar mesures d’increment de l’oferta formativa per a dones mitjançant el
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de reduir la bretxa de gènere
en els sectors o les professions amb menys presència de dones.
d) Impulsar polítiques actives de prevenció de riscos laborals amb dimensió de
gènere, per a poder intervenir-hi, i garantir la seguretat i la salut de les dones en el
lloc de treball, d’acord amb l’apartat 2.c de la Moció 117/XI, sobre la pobresa femenina.
e) Convocar, en el termini de tres mesos, un grup de treball sobre l’establiment
d’un marc català de qualitat de les pràctiques a les empreses.
Ocupació pública
11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Aprovar durant l’any 2019 un decret llei perquè, en aplicació del article 61.6
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, els processos de selecció d’ocupació pública
reservin, com a mesura excepcional, places destinades a l’estabilització i la consolidació d’ocupació temporal dels treballadors de més edat i més antiguitat mitjançant
el sistema de concurs de mèrits. La determinació dels criteris d’edat i antiguitat s’ha
de fer a la Mesa General de la Funció Pública.
b) Incorporar a tots els processos de selecció d’ocupació pública els criteris a què
fa referència la disposició transitòria quarta de l’Estatut bàsic de l’empleat públic pel
que fa a convocatòries de consolidació d’ocupació per a llocs o places de caràcter
estructural de personal interí o temporal anterior al 2005.
c) Deixar sense efecte la Resolució PDA/1376/2019, del 17 de maig, per la qual
es convoca el procés de selecció per a proveir 173 places del cos de diplomatura de
la Generalitat de Catalunya, treball social (grup A, subgrup A2), perquè, així que
s’aprovi el decret llei d’aplicació del supòsits de l’article 61.6 de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, es pugui dur a terme una nova convocatòria amb el mateix objecte
i, en tot cas, durant l’any 2019.
d) Redactar, durant l’any 2019, un estudi sobre els supòsits de frau de llei en la
contractació dels professors associats de les universitats públiques catalanes. Un cop
fet l’estudi, i en compliment de la legalitat vigent, s’han de transformar immediatament en contractes indefinits els contractats associats que desenvolupin activitats
estructurals i no duguin a terme llur activitat professional principal fora de la universitat.
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e) Redactar, durant l’any 2019, un estudi sobre els supòsits de frau de llei en la
contractació de personal amb relació a tot el personal investigador de les universitats públiques catalanes. Un cop fet l’estudi, i en compliment de la legalitat vigent,
els contractes s’han de transformar immediatament a la figura contractual que correspongui legalment.
Palau del Parlament, 30 de maig de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 90/XII del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment del
dret de vot dels ciutadans residents a l’exterior
302-00105/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 32, 30.05.2019, DSPC-P 54

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de maig de 2019, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre les vulneracions del dret de vot dels ciutadans a l’exterior (tram. 30200105/12), presentada per la diputada Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari
Republicà, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar (reg. 39209), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 39239) i pel Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 39241).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya condemna les limitacions i els obstacles a l’exercici del dret de sufragi actiu i passiu dels catalans residents a l’exterior, i constata que
aquests han de poder participar plenament en tots els comicis i les iniciatives que es
convoquin i se’ls ha de garantir l’exercici democràtic del dret de vot.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions
pertinents davant el Govern de l’Estat perquè aquest, en l’àmbit de les seves competències:
a) Suprimeixi de manera immediata el sistema de vot pregat, atès que obstaculitza el vot dels ciutadans residents a l’exterior i vulnera el dret de participació política
d’aquests ciutadans.
b) Impulsi un nou procediment més senzill i àgil, com és el vot electrònic, que
faciliti de manera efectiva l’exercici del dret de vot dels ciutadans catalans residents
a l’exterior per a garantir-los aquest dret.
Palau del Parlament, 30 de maig de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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Moció 91/XII del Parlament de Catalunya, sobre la mobilitat
en el territori
302-00106/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 32, 30.05.2019, DSPC-P 54

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de maig de 2019, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat en el territori (tram. 302-00106/12), presentada pel diputat
Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg.
39210) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 39215).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Establir una connexió directa amb la freqüència necessària entre les estacions
de Tarragona i del Camp de Tarragona amb l’objectiu que sigui fiable per als usuaris, i també, si escau, amb l’estació d’autobusos de Tarragona.
b) Facilitar que a l’entorn immediat de l’estació del Camp de Tarragona es puguin habilitar zones d’aparcament, promogudes per les administracions locals, assequibles per als viatgers, que puguin ser bonificades i amb la capacitat suficient, i
fer-ho, si escau, en col·laboració amb Renfe i Adif.
c) Optimitzar els recursos per a oferir un millor servei integral de transport mitjançant l’Autoritat Territorial de la Mobilitat al Camp de Tarragona, com a ens responsable del transport públic en aquesta zona, i estudiar l’ampliació de l’àrea que
s’ha d’integrar.
d) Demanar a l’Autoritat del Transport Metropolità el calendari d’implantació
definitiu de la T-Mobilitat, amb la concreció de les diferents fases de desplegament
i execució, i presentar-lo al Parlament.
e) Presentar-li una relació dels contractes públics i llurs modificacions que s’han
adjudicat per a dur a terme el desplegament i l’execució de la T-Mobilitat, amb indicació dels imports dineraris respectius a càrrec de les administracions públiques.
f) Garantir en tot moment un transport públic de qualitat i capacitat suficient
entre Cambrils, Salou i Tarragona, un cop desaparegui el servei ferroviari entre
aquestes poblacions, de manera coordinada amb la modificació ferroviària prevista.
g) Sol·licitar formalment al Ministeri de Foment el traspàs dels terrenys alliberats amb la posada en marxa de la variant ferroviària de Vandellòs, necessaris per
al futur tren tramvia.
h) Presentar, en el termini de tres mesos, un calendari realista de la planificació
del tren tramvia que inclogui els terminis previstos de tramitació i execució fins a la
data de posada en servei.
i) Planificar i assegurar la freqüència de trens necessària entre Tarragona i Barcelona perquè els usuaris puguin comptar amb aquest servei i es garanteixi la sostenibilitat en el temps d’aquest transport públic un cop es posi en servei la variant
ferroviària de Vandellòs.
j) Garantir la conservació, com a mínim, de les freqüències actuals de trens entre
Tarragona, Altafulla, Torredembarra i Sant Vicenç de Calders.
k) Negociar amb el Govern de l’Estat que, en la planificació dels serveis d’alta
velocitat que s’implantin a la futura estació de l’AVE de l’aeroport del Prat, s’incloguin nous serveis Avant amb Lleida, Tarragona i Girona.
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l) Negociar amb el Govern de l’Estat la planificació de nous serveis Avant que
connectin Lleida i Saragossa.
Palau del Parlament, 30 de maig de 2019
La secretària tercera, Laura Vílchez Sánchez; el president, Roger Torrent i Ramió

1.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el sistema de protecció de la infància i
l’adolescència
300-00132/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 29.05.2019, DSPC-P 53.

Interpel·lació al Govern sobre els serveis d’emergències
300-00133/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 29.05.2019, DSPC-P 53.

Interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar
300-00134/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 30.05.2019, DSPC-P 54.

Interpel·lació al Govern sobre la seva inacció social
300-00135/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 29.05.2019, DSPC-P 53.

Interpel·lació al Govern sobre la gestió de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals
300-00136/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 29.05.2019, DSPC-P 53.
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Interpel·lació al Govern sobre l’acord de condicions laborals dels
Bombers de la Generalitat
300-00137/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 29.05.2019, DSPC-P 53.

Interpel·lació al Govern sobre la situació museística de Catalunya
300-00138/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 29.05.2019, DSPC-P 53.

Interpel·lació al Govern sobre la política financera i pressupostària
300-00139/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 30.05.2019, DSPC-P 54.
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política de
reconeixements i condecoracions
302-00104/12
REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 32, tinguda el 30.05.2019, DSPC-P 54.
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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 restabliment del complement de productivitat
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
200-00008/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; SP CUP-CC (reg. 39296; 39355; 39436).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.06.2019; 10:30 h.

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
202-00001/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: SP CUP-CC (reg. 39282).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.06.2019; 10:30 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el millorament de la cartera de serveis
socials i d’accés a aquests serveis per a les persones amb trastorn
de l’espectre autista
250-00748/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 39107 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 30.05.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 39107)

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

1) Fer una anàlisi de les necessitats d’aquestes persones socials a cada territori i dotar-los de recursos humans i estructurals per a garantir el suport a aquestes necessitats.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 3

3) Garantir la formació dels professionals dels serveis socials primaris i especialitzats en la identificació de les necessitats de les persones que pateixen algun Tras3.01.01. Projectes de llei
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torn de l’Espectre Autista i les seves famílies, per a assegurar que es proporciona
de forma adequada la informació respecte a les prestacions de les quals tenen dret a
ser beneficiàries. Promoure accions informatives i de divulgació adreçades als professionals dels serveis socials bàsics entorn aquest trastorn i els recursos existents.
Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De supressió del punt 4

4) Ajustar les ràtios de personal a les necessitats d’aquestes persones per a garantir unes intervencions de qualitat, d’acord amb les recomanacions vigents a tots
els àmbits de l’abast d’aquest Departament (prestacions econòmiques, d’habitatge,
suport al lleure, suport comunitari i psicoeducatiu i activitat laboral, entre d’altres).

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis socials per a
les persones amb trastorn de l’espectre autista
250-00751/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 39114 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 30.05.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 39114)

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

1) Posar a disposició de les persones amb discapacitat que ho necessitin places
de centre de dia i places de residència que comptin amb serveis i personal especialitzat en el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), per a aquells menors que, a causa de
la severitat del seu trastorn i quan així ho recomanin els serveis de salut, no puguin
ser atesos en un centre escolar.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació

2) Desplegar els serveis de Programes RESPIR adreçats a les famílies afectades
amb TEA, quan s’aprovi la Cartera de Serveis. Aquests programes hauran de contemplar, com a mínim, els següents serveis:
a. Serveis d’acompanyament especialitzat a la llar, amb l’aprovació dels pressupostos.
b. Serveis especialitzats de suport escolar a la llar, consistents en classes de reforç escolar, ajuda amb els deures escolars, així com també ajuda per a l’organització de les tasques escolars i l’estudi.
c. Serveis puntuals de «cangur», per dur a terme determinades actuacions com
ara tràmits administratius o visites mèdiques ineludibles.
d. Amb la revisió de la Cartera de Serveis Socials, augmentar els serveis de RESPIR de caps de setmana i de vacances
e. Formació per a les famílies i/o cuidadors per tal que aquests adquireixin competències bàsiques d’actuació.
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Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació

3) Implementar programes d’inserció laboral que tingui en compte les característiques de les persones diagnosticades amb TEA i prioritzi les seves necessitats per
tal de potenciar les seves capacitats.
Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació

4) Augmentar, en el termini màxim d’un any des de l’aprovació de la present resolució, el nombre de pisos tutelats destinats a persones amb TEA que tinguin reconeguda una discapacitat, per tal de potenciar la seva autonomia.
Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (5)
De modificació

5) En el marc del PIAISS, establir canals de coordinació efectius entre els serveis
sanitaris, educatius i socials, adreçats a l’establiment de programes de tractament
pels afectats pel TEA i d’atenció i suport a les seves famílies.

Proposta de resolució sobre les millores en la gestió de les
subvencions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència
250-00768/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 39108 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 30.05.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 39108)

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

1) Exigir a la DGAIA que redacti reajusti els indicadors d’aquelles les bases per
a accedir als ajuts i subvencions que necessitin adaptar-se a la realitat social dels
receptors amb indicadors neutrals i ajustats a la realitat social dels receptors, mitjançant una norma en què es defineixin clarament els instruments i criteris interns.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 5

5) Examinar la possibilitat d’eliminar les reduccions actuals per nombre de menors en la prestació a menors d’edat en situació de risc, i exigir a la DGAIA que faci
un control rigorós de les exigències demanades a les bases per a la concessió de la
prestació, vinculant-les de forma efectiva a així com la vinculació de les exigències
demanades amb l’assoliment d’objectius mesurables segons el del compromís socioeducatiu subscrit.
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Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
D’addició al punt 6

6) Valorar la possibilitat d’efectuar un ajust a l’alça del topall per accedir a la
prestació per a joves extutelats, de tal forma que no entri en contradicció amb altres
limitacions legals.

Proposta de resolució sobre el garantiment de les condicions dels
centres especials de treball
250-00770/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 39109 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 30.05.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 39109)

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

1) Reclamar a l’Estat espanyol el traspàs de competències i finançament necessari per poder portar a terme una revisió del Revisar el sistema de finançament
dels Centres Especials de Treball (CET) i dels serveis d’atenció a les persones amb
discapacitat amb especials dificultats, garantint els pagaments i concerts actuals.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 2

2) Reclamar a l’Estat espanyol el traspàs de competències per tal que des del govern de la Generalitat es puguin prendre les mesures oportunes perquè es mantinguin les plantilles actuals, i incrementar el nombre de contractes i l’oferta de places,
per a garantir l’accés al treball a totes les persones amb discapacitat que ho necessitin i tinguin capacitat de desenvolupar una activitat laboral.

Proposta de resolució sobre el millorament de la inserció laboral de
les persones amb discapacitat
250-00771/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 37996 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 30.05.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 37996)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De supressió de part del punt 1

1. Treballar per a destinar 14,5M d’euros per la inclusió laboral en l’empresa ordinària prioritàriament per l’any 2019, dels quals 5M d’euros es destinaran al manteniment de llocs de treball (treball amb suport) per a persones amb especials dificultats.
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Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De modificació del punt 3

3. Destinar 110 milions d’euros dels 336 acordats per la Conferència Sectorial al
febrer i destinats a Catalunya, amb l’objectiu de garantir el dret reconegut per Llei
de subvenció 50% del Salari Mínim Interprofessional a tots els i les treballadores
dels Centres Especials de Treball de Catalunya i del 55% de l’SMI per a treballadors/es amb especials dificultats, fent complir els acords presos per la Conferència
Sectorial del mes de febrer de 2019.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
D’addició d’un nou punt 3.1

3.1. Tancar amb tot el sector un nou model català de Centres Especials de Treball que asseguri una subvenció de fins al 75% de l’SMI als treballadors/es amb especials dificultats dels Centres Especials de Treball a Catalunya, tal i com han fet
ja comunitats autònomes com les Illes Balears o l’Aragó, i com va aprovar el Parlament de Catalunya en la Moció 131/XI, sobre el Centres Especials de Treball. El
Govern haurà de destinar els recursos necessaris per finançar el model català.

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions
laborals dels transportistes portuaris
250-00783/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 39112 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 30.05.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 39112)

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

1. Estudiar el desenvolupament d’un certificat d’idoneïtat que redueixi dràsticament el temps d’espera dels transportistes en els dipòsits portuaris.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Estudiar la modificació dels plecs de condicions de les autoritats portuàries,
per tal que quedi recollida la responsabilitat del consignatari sobre l’estat dels contenidors.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Estudiar l’establiment d’un pla de qualitat de l’activitat portuària sobre el
temps d’espera que reculli les indemnitzacions pertinents als transportistes.
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Proposta de resolució sobre la petició de dimissió d’una consellera
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
250-00789/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 39135; 39165).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 03.06.2019 al
04.06.2019).
Finiment del termini: 05.06.2019; 10:30 h.

Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes
3.10.60.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2019, sobre l’Institut
Català de la Salut, corresponent al 2015
256-00025/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 39357).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2019; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2019, sobre
Infraestructures.cat, corresponent als exercicis del 2012, el 2013
i el 2014
256-00027/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 38732).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 04.06.2019 a l’11.06.2019).
Finiment del termini: 12.06.2019; 10:30 h.

Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i
grups de treball
3.10.85.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre
els casos de violència sexual denunciats en centres escolars
252-00018/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 39438).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 31.05.2019; 10:30 h.

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.01.

Mesa del Parlament

Composició de la Mesa del Parlament
398-00001/12
ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT SEGON DE LA MESA DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 29 de maig de 2019, atesa la renúncia de José María Espejo-Saavedra Conesa al càrrec de vicepresident segon de la
Mesa del Parlament, ha elegit el diputat Joan García González per a ocupar aquest
càrrec, d’acord amb l’article 46 del Reglament.
Palau del Parlament, 29 de maig de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

ELECCIÓ DE LA SECRETÀRIA TERCERA DE LA MESA DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 29 de maig de 2019, atesa la vacant
en el càrrec de secretari tercer de la Mesa del Parlament, ha elegit la diputada Laura
Vílchez Sánchez per a ocupar aquest càrrec, d’acord amb l’article 46 del Reglament.
Palau del Parlament, 29 de maig de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença de Rafel Comes, cap de la Comissaria General
d’Investigació Criminal del Cos de Mossos d’Esquadra, en qualitat de
testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del
17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00068/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 28.05.2019.

4.45.01. Mesa del Parlament
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Compareixença de Josep Maria Estela, intendent en cap de la regió
policial de les Terres de l’Ebre, en qualitat de testimoni, davant la
Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost
de 2017
365-00070/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 28.05.2019.

Compareixença d’Eduard Sallent, cap de la Comissaria General
d’Informació, en qualitat de testimoni, davant la Comissió
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00071/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 28.05.2019.

Compareixença de Joan Carles Molinero, comissari superior de
Coordinació Central en el moment dels fets, en qualitat de testimoni,
davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18
d’Agost de 2017
365-00072/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 28.05.2019.

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

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

Encàrrec del despatx de la consellera de Cultura a la consellera de la
Presidència
330-00120/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 39466 / Coneixement: 30.05.2019

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que durant l’absència de la consellera de Cultura, del 30 de maig al 3 de juny de
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2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de la Presidència.
Cordialment,
Barcelona, 27 de maig de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 118/20119, de 27 de maig, d’encàrrec del despatx de la consellera de Cultura a la consellera de la Presidència del 30 de maig al 3 de juny de 2019,
és publicat al DOGC 7886 del 30 de maig de 2019.

4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Resolució de ratificació de nomenament de personal eventual del
Parlament de Catalunya
ACORD

Resolució de ratificació del nomenament d’Ernesto Alejandro Suárez
Puga com a personal eventual del Parlament de Catalunya

En data del 29 de maig de 2019, el vicepresident segon del Parlament proposa
ratificar el nomenament d’Ernesto Alejandro Suárez Puga com a secretari de la Vicepresidència Segona del Parlament, en qualitat de personal eventual.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,
Resolc:

Ratificar el nomenament d’Ernesto Alejandro Suárez Puga com a secretari de la
Vicepresidència Segona del Parlament, en qualitat de personal eventual, amb efectes
des del dia 29 de maig de 2019, amb els drets i deures inherents al càrrec.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs potestatiu de reposició davant el president del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei
de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 29 de maig de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió
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Resolució de ratificació de nomenament de personal eventual del
Parlament de Catalunya
ACORD

Resolució de ratificació del nomenament de Josep Maria González Murt
com a personal eventual del Parlament de Catalunya

En data del 29 de maig de 2019, la secretària tercera de la Mesa del Parlament
proposa de ratificar el nomenament de Josep Maria González Murt com a secretari
de la Secretaria Tercera de la Mesa del Parlament, en qualitat de personal eventual.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,
Resolc:

Ratificar el nomenament de Josep Maria González Murt com a secretari de la
Secretaria Tercera de la Mesa del Parlament, en qualitat de personal eventual, amb
efectes des del dia 29 de maig de 2019, amb els drets i deures inherents al càrrec.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs potestatiu de reposició davant el president del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei
de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 29 de maig de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió

Resolució de ratificació de nomenament de personal eventual del
Parlament de Catalunya
ACORD

Resolució de ratificació del nomenament de Lorena López Ortega com
a personal eventual del Parlament de Catalunya

En data del 29 de maig de 2019, el vicepresident segon del Parlament proposa de
ratificar el nomenament de Lorena López Ortega com a auxiliar de la Secretaria de
la Vicepresidència Segona del Parlament, en qualitat de personal eventual.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,
Resolc:

Ratificar el nomenament de Lorena López Ortega com a auxiliar de la Secretaria
de la Vicepresidència Segona del Parlament, en qualitat de personal eventual, amb
efectes des del dia 29 de maig de 2019, amb els drets i deures inherents al càrrec.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs potestatiu de reposició davant el president del Parlament, en el termini
4.90.10. Càrrecs i personal
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d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei
de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 29 de maig de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió
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