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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.30.

Altres tramitacions

Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes
o memòries de la Sindicatura de Comptes
1.30.06.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2018, sobre
la contractació administrativa de l’Ajuntament de Tarragona,
corresponent a l’exercici del 2016
258-00006/12
CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2018, sobre el
romanent de tresoreria de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús,
corresponent a l’exercici del 2016
258-00007/12
CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o memòries de la Sindicatura de Comptes
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3.

Tramitacions en curs

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’ús d’un llenguatge no sexista en la
tasca institucional
250-00111/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8145; 8308; 8438 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 05.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 8145)

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
D’addició al punt 2

2. En el cas que hi hagin conductes i expressions per part dels membres del Govern i els alts càrrecs de la generalitat de Catalunya que puguin ser considerades
sexistes, garantir que s’adopten les mesures sancionadores corresponents, així com
que s’assumeixen les responsabilitats polítiques que pertoquin i siguin necessàries.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8308)

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

1. Continuar garantint l’ús d’un llenguatge no sexista en la seva tasca institucional i assegurar que els membres del Govern i de l’Administració de la Generalitat no
incorrin en conductes i expressions que puguin ser considerades sexistes, tal i com
disposa el Codi de conducta dels alts càrrecs i del personal directiu de l’administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició del punt 2

2. En el cas que hi hagin conductes i expressions per part dels membres del Govern i els alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya que puguin ser considerades
sexistes, garantir que s’adoptin les mesures sancionadores corresponents, d’acord
amb el que estableix el capítol II del Títol IV de la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 8438)

Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
D’addició al punt 2, que queda redactat de la següent manera

2. En el cas que hi hagin conductes i expressions per part dels membres del Govern i els alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya que puguin ser considerades
sexistes, racistes, classistes, supremacistes o que inciten a l’odi i la discriminació,
garantir que s’adopten les mesures sancionadores corresponents.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el desenvolupament de les mesures del
Pacte d’estat contra la violència de gènere
250-00140/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8310 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 05.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8310)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició del punt 1

1. Garantir el desplegament de mesures del Pacte d’Estat contra la violència de
gènere que depenen de competències de la Generalitat de Catalunya, en el marc de
la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista,
i de l’Eix 3 Prevenció i Erradicació de la Violència Masclista del Pla Estratègic de
Polítiques d’Igualtat de Gènere 2018-2021, com, per exemple, les relatives a la sensibilització i prevenció en matèria d’educació, el desenvolupament de campanyes a
través dels mitjans de comunicació, l’elaboració de mesures de prevenció i protecció
en l’àmbit de la salut i d’assistència a les víctimes de violència de gènere mitjançant
els serveis socials.

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre els
drets civils i polítics
252-00009/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8676).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.07.2018 al 10.07.2018).
Finiment del termini: 11.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de les
polítiques per al millorament de la qualitat de vida de la gent gran
252-00010/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8677).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.07.2018 al 10.07.2018).
Finiment del termini: 11.07.2018; 10:30 h.

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
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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 d’una representació dels comitès
d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
perquè informi sobre la viabilitat i l’estabilitat de la Corporació, la
renovació del Consell de Govern i la represa de la reforma de les lleis
de l’audiovisual
356-00060/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 3, tinguda el 06.07.2018, DSPC-C 37.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori
contra l’Homofòbia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones
perquè presenti l’informe «L’estat de la LGTBIfòbia a Catalunya el
2017»
356-00124/12
SOL·LICITUD

Presentació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC (reg. 7000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 05.07.2018.

Sol·licitud de compareixença de Montse Pineda, coordinadora de
Creació Positiva, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones
perquè presenti l’informe «L’abordatge de les violències sexuals a
Catalunya»
356-00127/12
SOL·LICITUD

Presentació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP (reg. 8076).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 05.07.2018.

Sol·licitud de compareixença d’Encarna Bodelón, directora del Grup
de Recerca Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona,
perquè presenti l’informe «Avaluació de la xarxa de recursos d’atenció
i recuperació integral a les dones en situació de violència masclista»
356-00128/12
SOL·LICITUD

Presentació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP (reg. 8084).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 05.07.2018.
4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
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Sol·licitud de compareixença de Míriam Sol, en representació de la
cooperativa Spora Sinergies, davant la Comissió d’Igualtat de les
Persones perquè presenti l’informe «L’avaluació de la xarxa de SIADs
de Catalunya»
356-00129/12
SOL·LICITUD

Presentació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP (reg. 8085).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 05.07.2018.

Sol·licitud de compareixença de Júlia Vega, en representació
d’Almena Cooperativa Feminista, davant la Comissió d’Igualtat de les
Persones perquè presenti l’informe «Avaluació i propostes de millora
dels circuits territorials de violència masclista»
356-00130/12
SOL·LICITUD

Presentació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP (reg. 8086).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 05.07.2018.

Sol·licitud de compareixença de Laia Rosich, coordinadora del Grup
de Treball de Violències Masclistes del Consell Nacional de Dones
de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè
presenti les conclusions d’aquest grup de treball
356-00131/12
SOL·LICITUD

Presentació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP (reg. 8087).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 05.07.2018.

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

Compareixença d’una representació dels comitès d’empresa de TV3
i Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre la
viabilitat i l’estabilitat de la Corporació, la renovació del Consell de
Govern i la represa de la reforma de les lleis de l’audiovisual
357-00017/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió 3, tinguda el 06.07.2018, DSPC-C 37.
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 06.07.2018, DSPC-C 37.
4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
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Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la
directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a
presentar la memòria corresponent al 2017
359-00001/12
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: directora, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (reg. 2394).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 05.07.2018.

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el president del
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts per a presentar l’Informe
sobre l’estat de la cultura i de les arts a Catalunya del 2017 i la
Memòria del 2016 i per a informar sobre els projectes i activitats
actuals
359-00006/12
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: president, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (reg. 7745).
Comissió competent: Comissió de Cultura.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 05.07.2018.

4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de
Catalunya
ACORD

Resolució de cessament d’Antoni Suárez Pizarro

Antoni Suárez Pizarro va ésser nomenat secretari de la secretaria segona de la
Mesa del Parlament, com a personal eventual, el 17 de gener de 2018.
Atès que Antoni Suárez Pizarro ha estat nomenat assessor del Gabinet del Ministre de Foment i ha pres possessió d’aquest càrrec el 6 de juliol de 2018.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 i 39.5 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:

Fer cessar Antoni Suárez Pizarro, secretari de la secretaria segona de la Mesa del
Parlament, com a personal eventual, amb efectes del 6 de juliol de 2018, tot agraintli els serveis prestats.
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
4.90.10. Càrrecs i personal
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notificació de l’acord, d’acord 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, 9 de juliol de 2018
Josep Costa i Rosselló, president en funcions

4.90.10. Càrrecs i personal
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