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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 26/XII del Parlament de Catalunya, sobre el conflicte entre 
Israel i Palestina
250-00113/12

APROVACIÓ

Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 3, 

12.07.2018, DSPC-C 48

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la 
sessió tinguda el dia 12 de juliol de 2018, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució de condemna de l’ús injustificat i indiscriminat de la força per part de l’exèrcit 
israelià contra manifestants palestins a la Marxa del Retorn (tram. 250-00113/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i pel Subgrup Par-
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 5494) i pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya (reg. 5498).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya referma la defensa dels drets humans i de la legali-

tat internacional com a principis rectors d’un model de relacions internacionals que 
es basi en la dignitat de la persona i fomenti la justícia global.

2. El Parlament de Catalunya reitera el seu compromís amb l’assoliment d’una 
pau justa i duradora que posi fi a totes les dimensions del conflicte entre Israel i Pa-
lestina.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2018
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; la presidenta de la Comis-

sió, Aurora Madaula i Giménez
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol,  
de la renda garantida de ciutadania
202-00010/12

ESMENA TRANSACCIONAL PRESENTADA

Reg. 10260

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ I GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR  

(REG. 10260)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eva Gra-
nados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes transaccionals a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (tram. 202-00010/12).

Esmena transaccional 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article primer

Article primer
Es modifica l’apartat e de l’article 7.1 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la 

renda garantida de ciutadania.
«Article 7. Requisits per a tenir dret a la renda garantida de ciutadania
»1. Tenen dret a la renda garantida de ciutadania, amb la condició de titulars, les 

persones que compleixen els requisits següents: 
[...]
» e) No ésser beneficiàries d’una prestació pública o privada de servei residencial 

permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, i no estar internades en un centre 
penitenciari en règim ordinari o tancat.

Aquest caràcter de permanència ve determinat en funció de les circumstàncies de 
la persona i no del tipus de servei.

En conseqüència, sempre que es complexin la resta de requisits exigits per la Llei 
de RGC, podran accedir a la renda garantida les persones sense llar, dones víctimes 
de violència masclista i persones que visquin en serveis residencials de tipus social, 
sanitari o sociosanitari, que segueixin un pla de treball vinculat a un procés d’eman-
cipació i apoderament, amb un pronòstic de sortida en un període no superior a sis 
mesos, d’acord amb el corresponent informe dels professionals de Treball Social i/o 
de suport social del servei residencial.»

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eva Grana-

dos Galiano, GP PSC-Units, portaveus
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte a tots els 
alumnes
250-00212/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 10444).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació penitenciària de les persones 
empresonades per la seva activitat política
250-00213/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 10445; 10483).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la cobertura de les guàrdies de 
l’Hospital Joan XXIII de Tarragona
250-00214/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 10446).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’obertura de la Residència del CAP 
Horts de Miró, de Reus
250-00215/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 10447; 10484).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir els accidents a 
la carretera amb ciclistes implicats
250-00216/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 10448).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Complex Educatiu de Tarragona
250-00217/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 10449).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els menjadors escolars i els alumnes 
amb trastorn de l’espectre autista
250-00218/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 10450).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tractament a l’escola de les noves 
formes d’esclavitud
250-00219/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 10451).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup interdepartamental 
per a afrontar la problemàtica de la manca de graduació en ESO
250-00220/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 10452).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’educació de 0 a 3 anys
250-00221/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 10453).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la redacció d’un projecte de llei de 
governs locals
250-00222/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 10454).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el sector de la venda no sedentària
250-00223/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 10456).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la judicialització de la política amb 
relació a les llars d’infants
250-00224/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 10455).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment del nombre de línies de 
P3 a Reus
250-00225/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 10457).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un mapa digital de sòl 
industrial i de serveis
250-00226/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 10458).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dispensació d’aigua gratuïta en bars, 
restaurants i equipaments públics
250-00227/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 10459; 10485).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport al professorat de l’Institut El Palau, 
de Sant Andreu de la Barca
250-00228/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 10460; 10486).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció de la radicalització i 
l’extremisme violent que porten els joves al terrorisme
250-00229/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 10461).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa de les institucions catalanes
250-00230/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 10462; 10487).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’atenció hospitalària a Santa Coloma de 
Gramenet
250-00231/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 10463; 10572).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el material tecnològic dels centres 
sanitaris de l’Institut Català de la Salut i el Siscat
250-00232/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 10464; 10573).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’alliberament de l’activista turc Taner 
Kiliç
250-00233/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 10465; 10574).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada d’un projecte miner d’extracció 
de tungstè i or al Parc Natural de l’Alt Pirineu
250-00234/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: SP CUP-CC; GP JxCat; GP Cs (reg. 10443; 10466; 10575).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la persecució dels defensors dels drets 
humans a Turquia
250-00235/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 10467; 10576).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’ocupació d’habitatges
250-00236/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 10468; 10577).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública 
dels terrenys de l’Incasòl
250-00237/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 10469).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un text refós de les 
disposicions legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
250-00238/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 10470).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació de la relació bilateral 
Generalitat-Estat i sobre els recursos presentats pel Govern de 
l’Estat a lleis del Parlament de Catalunya
250-00239/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 10471; 10578).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament i la reobertura d’una línia 
de P3 a l’Escola Sant Julià, de Sabadell
250-00241/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 10472).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les clíniques odontològiques iDental
250-00242/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 10473).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les noves línies de secundària a l’Escola 
Rafael Alberti, de Badalona
250-00243/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 10474; 10579).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures de classificació i protecció 
de passos a nivell
250-00244/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 10475).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la gestió i la planificació públiques de 
l’acollida de temporers de la fruita
250-00245/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 10476; 10580).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la llibertat de 
pensament i d’expressió a les universitats
250-00247/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 10478).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’alimentació específica per a 
intoleràncies i al·lèrgies alimentàries
250-00248/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 10477).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la qualitat educativa a Salt
250-00249/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 10479).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies d’educació 
infantil i primària i la destinació de recursos per a construir un 
institut a Cunit
250-00250/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 10480).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2018; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició 
energètica
302-00006/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10885; 10896; 10901 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 10885)

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició energètica (tram. 302-
00006/12).
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Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat abans de l’apartat 1

Apartat. Crear la Conselleria de Medi Ambient i Transició Energètica

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 1 bis

1 bis. Presentar en un termini de 6 mesos un calendari per a la concreció l’any 
2020 els objectius de producció d’energia renovable fixats en el pla de l’energia i 
Canvi Climàtic 2010-2020.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 7

7. Fer les modificacions normatives adients per agilitzar les tramitacions de les 
instal·lacions i infraestructures eòliques amb l’objectiu d’assolir la producció de 
5.153 MW en energia eòlica anuals l’any 2020.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 8

8. Impulsar i simplificar la tramitació administrativa de les instal·lacions d’ener-
gia fotovoltaica de baixa potència a Catalunya, amb especial incidència en l’auto-
consum, inclòs l’autoconsum compartit, l’emmagatzematge i les micro-xarxes tan-
cades i intel·ligents per assolir la producció d’energia de solar fotovoltaica de 1.000 
MW anuals l’any 2020.

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’apartat 10

10. Instar el Govern de l’Estat a implantar un calendari de tancament de les 
centrals nuclears amb 40 anys de vida quan es vagin esgotant les autoritzacions de 
funcionament actuals, preveient la solució a l’emmagatzematge i gestió dels residus 
garantint la solvència dels criteris tècnics i de seguretat i a impulsar conjuntament 
un pla de reindustrialització de les comarques amb centrals.

Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 11

11. Demanar a la Presidenta del Port de Barcelona i al de Tarragona, nomenats 
a proposta del Govern de la Generalitat, que en un termini de sis mesos impulsin 
un Pla d’Implantació d’energies renovables i d’electrificació per a la connexió dels 
vaixells i creuers a cada un dels Ports per tal de reduir el consum de combustibles 
fòssils i les emissions que se’n deriven.

Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 12

12. Calendaritzar i pressupostar noves infraestructures de transport electrificat 
com el Tren Tram al Camp de Tarragona, l’arribada de la Línia 1 a Badalona, la 
Línia 3 a Esplugues, la Línia 8, i el tram central de la Línia 9.
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Esmena 8
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 13

13. Desplegar la llei de Finançament del Transport Públic i impulsar les mesures 
fiscals finalistes que inclou la llei perquè entrin en vigor l’1 de gener de 2019, amb 
l’objectiu d’augmentar els recursos econòmics de la Generalitat destinats finançar 
el transport públic.

Esmena 9
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 14

14. Instar el Govern de l’Estat a recuperar la inversió a l’ATM fins a 150 M€.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 10896)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició energè-
tica (tram. 302-00006/12).

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

1. Recollir en el Pla de Govern de la legislatura XII les línies de treball estratè-
giques i ambicioses que permetin accelerar la transició energètica que propugna el 
Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya (PNTE), recollides àm-
pliament en la Llei 16/2017, del Canvi Climàtic.

Crear una comissió de treball dins el parlament i amb participació del govern 
que adeqüi el Pacte Nacional per a la Transició Energètica als darrers canvis legis-
latius tant a nivell català com europeu alhora que des de la comissió en surtin pro-
postes per incidir en el projecte de llei que està tramitant l’estat espanyol de canvi 
Climàtic i Transició energètica.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

2. Avançar en el desplegament de la mobilitat elèctrica per carretera a Catalu-
nya, dotant al Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per 
al vehicle elèctric a Catalunya (PIRVEC) dels recursos suficients, allargant la seva 
implementació fins l’any 2021. El desplegament de punts de recàrrega ha d’assegu-
rar que aquesta infraestructura sigui interoperable, donant visibilitat a les seves ubi-
cacions i al seu estat de funcionament en temps real tal com marca la llei de Canvi 
Climàtic, garantir que el 100% de la flota pública de l’Administració de la Genera-
litat sigui elèctrica el 2030.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3.1. En base al Plan Estatal de Vivienda 2018‐2021, optar al màxim de finança-
ment estatal, aportant el 30% del finançament de les actuacions establerts amb fons 
de la Generalitat de Catalunya, per a l’atorgament de les subvencions dels progra-
mes de foment per a la rehabilitació d’habitatges i edificis residencials.

3.2. Aprovar durant l’any 2019, una vegada finalitzat el procés d’exposició públi-
ca i informació als agents institucionals i socials, el Pla Territorial Sectorial d’Ha-
bitatge de Catalunya, que permetrà definir objectius per a guiar les polítiques d’ha-
bitatges com, entre altres, les zones prioritàries de rehabilitació i les necessitats de 
millora dels habitatges.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 4

4. Impulsar un projecte europeu SHERPA com a pas previ a la redacció d’un 
Pla d’implementació de les mesures d’eficiència energètica en els edificis públics, 
d’acord amb el que preveu la nova Directiva de la UE 844/2018 que actualitza i mo-
difica les Directives de 2010 i 2012 sobre eficiència energètica.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. Valorar el nivell d’exigència del nou Código Técnico de la Edificación estatal 
pel que fa a la definició dels nous edificis construïts que han de ser considerats com 
a edificis de consum energètic gairebé nul. Presentar, si escau, en un termini de 6 
mesos, la normativa pròpia complementària adient en aquest àmbit.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 6

6. Constituir, en un termini de 6 mesos, el comitè d’experts de canvi climàtic i 
presentar, posteriorment, l’informe preliminar per a l’elaboració dels pressupostos 
de carboni per al període 2020-2025, tal com estableix la llei de canvi climàtic apro-
vada amb el consens de tot el Parlament.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7

7.1. Elaborar una proposta de decret per modificar la normativa vigent sobre al 
desplegament de la generació elèctrica solar i eòlica.

7.2.Crear una comissió de treball en què participin els òrgans i els organismes 
dels departaments de la Generalitat –energia, medi ambient i urbanisme– i les en-
titats representatives del sector més involucrats en la tramitació de la instal·lació de 
parcs eòlics tant terrestres com marins a Catalunya.

7.3. Preveure els mecanismes necessaris perquè es puguin seguir, coordinar i agi-
litzar les tasques i les responsabilitats de tots els departaments de la Generalitat en 
les tramitacions dels parcs eòlics.
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Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 8

8. Instar el Govern de l’Estat a impulsar i simplificar la tramitació administra-
tiva de les instal·lacions d’energia fotovoltaica de baixa potència a Catalunya, amb 
especial incidència en l’autoconsum, inclòs l’autoconsum compartit, l’emmagatze-
matge i les micro-xarxes tancades i intel·ligents.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 9

9. Incorporar a la Llei de Territori, en tràmit, la regulació per fer front a les ne-
cessitats de la Transició Energètica renovable i a la lluita contra el canvi Climàtic, 
tal i com estableix la Llei de Canvi Climàtic.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 10901)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició ener-
gètica (tram. 302-00006/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 1 bis 

1 bis. Recuperar, per raons d’interès general, totes les xarxes de transport i dis-
tribució d’energia per tal de garantir el subministrament al conjunt de la ciutadania.

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 2 

2. Presentar, en el termini de 6 mesos, un pla de desplegament del cotxe elèctric 
a Catalunya i de solució al seu principal problema, que és el de punts de càrrega, 
que incorpori com a objectiu que el 100% de la flota pública de l’Administració de 
la Generalitat sigui elèctrica l’any 2030.

2. Presentar, en el termini de 6 mesos, un pla de reforç i foment del transport pú-
blic que inclogui la reducció de les tarifes actuals, la seva gratuïtat per joves i per-
sones en vulnerabilitat econòmica i una moratòria en la construcció i/o ampliació 
d’infraestructures viàries d’alta velocitat.

Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 2 bis 

2 bis). Presentar un pla de foment de la generació distribuïda apostant per un 
sistema públic de producció i distribució de l’energia que es centri en la titularitat i 
gestió pública de les xarxes energètiques.
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Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 2 ter 

2 ter. Garantir l’aplicació de la llei contra la pobresa energètica a les grans com-
panyies comercialitzadores, impedint el tall del subministrament a les persones en 
situació de vulnerabilitat econòmica.

Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 4 bis

4 bis. Derogar i paralitzar la construcció dels grans projectes d’infraestructures 
energètiques, com el MidCat o les línies elèctriques MAT.

Esmena 6
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió al punt 10

10. Instar el Govern de l’Estat a implantar un calendari de tancament l’any 2027 
de les centrals nuclears amb 40 anys de vida tal i com preveu la Llei de Canvi Cli-
màtic, preveient la solució a l’emmagatzematge i gestió dels residus garantint la sol-
vència dels criteris tècnics i de seguretat i a impulsar conjuntament un pla de rein-
dustrialització de les comarques amb centrals. Elaborar plans de transició per als 
territoris amb presència de centrals nuclears, prioritzant la subrogació dels actuals 
llocs de treball en els centres productors per fer front als desmantellaments.

Esmena 7
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió al punt 11

11. Demanar a la Presidenta del Port de Barcelona i al de Tarragona, nomenats 
a proposta del Govern de la Generalitat, que en un termini de sis mesos impulsin: 
un pla d’electrificació i d’autoproducció d’energia renovable dels ports que permeti 
la connexió a la xarxa elèctrica de bucs i creuers i una calendari de reducció de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle, òxids de nitrogen i partícules fines. Pla d’Im-
plantació d’energies renovables a cada un dels Ports per tal de reduir el consum de 
combustibles fòssils i les emissions que se’n deriven.

Esmena 8
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 12

12. Presentar un pla d’autoproducció d’energia renovable d’autoconsum en les 
instal·lacions portuàries competència de la Generalitat de Catalunya i definir una 
estratègia per a l’electrificació total l’any 2022 de tots els ports de Catalunya que 
permeti connectar a la xarxa elèctrica les embarcacions durant el període d’estada 
i amarrament.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
sanitària
302-00007/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10884; 10893; 10895; 10900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 10884)

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Marta Ribas Frías, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la política sanitària (tram. 302-00007/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 2

2. Elaborar un pla plurianual d’escenaris pressupostaris per garantir la recupera-
ció pressupostària i per assolir progressivament en el termini de dos anys una des-
pesa per càpita de 1.500 euros l’any.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, diputada, GP CatECP

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 10893)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
sanitària (tram. 302-00007/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 1

1. Presentar davant la Comissió de Salut, en un termini de tres mesos, un estu-
di sobre l’efecte de les retallades i les disminucions pressupostàries pel que fa als 
serveis assistencials, especificant la reducció i l’eliminació de serveis per àrees bà-
siques de salut.

A l’estudi haurà de constar de manera separada com s’han donat les retallades 
i disminucions pressupostàries a la gestió pública i a la gestió indirecta o privada

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 6

d) Eliminar les tres llistes d’espera dels centres que s’inclouen en el SISCAT i que 
per tant reben finançament públic. En el procés de reducció a la mínima expressió 
del temps per rebre l’assistència sanitària existirà una mateixa i única llista d’espe-
ra amb independència de la forma d’accés (CATSALUT, Mútues o d’altres formes 
privades).
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Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt

7. Instar al Govern a la presentació en el present any d’un Projecte de Llei per fer 
efectiu un model sanitari de titularitat, gestió i provisió 100% públic.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 10895)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la política sanitària (tram. 302-00007/12).

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

1. Presentar davant la Comissió de Salut, en un termini de tres mesos, un estudi 
sobre l’efecte de les retallades i les disminucions pressupostàries realitzades pel Go-
vern de la Generalitat pel que fa als serveis assistencials, especificant la reducció i 
l’eliminació de serveis per àrees bàsiques de salut, i aportant el detall de les retalla-
des en els sous dels professionals i la precarietat.

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

2. Elaborar un pla plurianual d’escenaris pressupostaris per garantir la recupera-
ció pressupostària i per assolir progressivament una despesa per càpita de 1.500 eu-
ros l’any i que contempli una aposta ferma en el pressupost per a l’Atenció Primària.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt 3 que queda redactat de la següent manera

3. Portar a terme una coordinació interdepartamental del Govern per abordar 
integralment els determinants socials, per lluitar contra les desigualtats en salut, i 
amb perspectiva de gènere, i dotar les partides pressupostàries necessàries per al 
seu assoliment.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició al punt 5 que queda redactat de la següent manera

5. Elaborar un nou Mapa Sanitari, comptant amb la participació dels ajuntament 
i les entitats locals, Col·legis Professionals de les professions sanitàries, associa-
cions, sindicats i representants dels malalts, per dimensionar la distribució de recur-
sos assistencials dotant-los de les plantilles professionals adequades, amb criteris 
d’equitat, d’accessibilitat i de qualitat i de gènere, per adequar-lo a: 
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Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició al punt 5 d’una nova lletra d)

d) Les necessitats de suport psicoterapèutic i psicoeducatiu de la població a 
l’atenció primària.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició al punt 5 d’una nova lletra e

e) El desenvolupament de programes de prevenció del suïcidi.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, del GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 10900)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política sanitària 
(tram. 302-00007/12).

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

1. Presentar davant la Comissió de Salut, en un termini de tres mesos, una anà-
lisi sobre l’efecte de les retallades en l’evolució pressupostària i de la contractació 
pel que fa a les diferents línies de serveis assistencials.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. Elaborar un pla plurianual d’escenaris pressupostaris per recuperar progressi-
vament la despesa per càpita, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5. Continuar elaborant i desplegant els Plans Estratègics sanitaris territorials, 
com a fulls de ruta que identifiquen les prioritats i guien les actuacions sanitàries 
del territori, comptant amb la participació del món local, la ciutadania, els profes-
sionals i les entitats proveïdores.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

6. a) Vetllant pel compliment dels temps de referència en tot el territori a què fa 
referència l’Ordre SLT 102/2015, del 21 d’abril, per la qual s’estableixen els terminis 
de referència per a l’accessibilitat a les prestacions sanitàries que són a càrrec del 
Servei Català de la Salut, mentre aquesta ordre no sigui modificada.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6. b) Duent a terme una revisió dels temps de referència en procediments quirúr-
gics i visites a especialistes seleccionats que haurà de complir els següents paràme-
tres: 

– Serà amb criteri clínic.
– Es durà a terme amb participació d’experts i usuaris.
– Es realitzarà abans del primer trimestre de 2019.
– Es garantirà l’atenció dels processos aguts a l’atenció primària el mateix dia 

que es produeixin.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt

6. b) bis. Continuant l’impuls de la proactivitat dels centres hospitalaris, d’acord 
amb les previsions de la instrucció 5/2016 del CatSalut sobre actuacions i infor-
mació que s’ha de facilitar a les persones incloses en el Registre de llistes d’espera 
quirúrgiques del Servei Català de la Salut, per tal d’assegurar l’oferiment d’un cen-
tre alternatiu on realitzar la intervenció abans que finalitzi el període de garantia o 
referència.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt

6. b) ter. Tendint a establir el termini màxim d’un mes en el cas de les interven-
cions quirúrgiques desprogramades, tant amb termini de garantia com de referència.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis 
d’atenció a la primera infància
302-00008/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9911; 10894; 10899; 10902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 9911)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre els serveis d’atenció a la primera infància 
(tram. 302-00008/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra b del punt 1

1.b. Treballar en xarxa entre les escoles bressol, els espais familiars i les accions 
de suport i apoderament parental, per garantir un correcte desenvolupament dels 
infants, el suport adequat a cada família, pensant en la igualtat d’oportunitats dels 
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infants, així com entre dones i homes, la lluita contra la segregació educativa i la 
cohesió social.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al final de la lletra d del punt 1

1.d. Començar a dissenyar estratègies pedagògiques per l’etapa completa d’in-
fantil, de 0 a 6 anys, a curt, a mig i a llarg termini, i recuperar el valor d’aquesta 
etapa educativa 0-6.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra e del punt 1

1.e. Garantir unes condicions laborals dignes per a tots els treballadors i treba-
lladores de les escoles bressol i dels espais familiars, serveis d’acollida i menjador 
inclosos, així com la seva formació adequada, i assegurar que aquests serveis for-
men part del projecte educatiu.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra a del punt 2

2.a.1. Donar compliment a la disposició addicional 49 de la Llei 4/2017, del 28 
de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, que estableix 
que el Govern ha de recuperar la seva coresponsabilitat en el finançament del ser-
vei públic de les escoles bressol municipals i garantir un finançament de les escoles 
bressol que cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i 
any, i s’ha de comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per 
plaça i any, acordats amb els ajuntaments.

2.a.2. Fomentar la tarifació social per garantir l’equitat en l’accés a aquest ser-
vei públic.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b del punt 2

2.b. Restituir les partides destinades al foment i al funcionament de les llars 
d’infants municipals no retornades als ajuntaments des de 2012, que no hagin estat 
substituïdes per les subvencions de les diputacions provincials, i actuar amb lleialtat 
institucional i transparència.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra c del punt 2

2.c. Equilibrar territorialment l’oferta de places d’escola bressol, d’acord amb les 
necessitats educatives de cada municipi, d’índex d’atur al municipi, de renda fami-
liar disponible bruta i de nivell educatiu de les famílies, en coresponsabilitat amb 
els Ajuntaments.

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra a del punt 3

3.a. Elaborar un programa marc i una regulació pròpia pels espais familiars, que 
fixi condicions d’obertura, criteris d’accés, objectius del seu funcionament i un pla 
formatiu per als professionals, en coresponsabilitat amb els Ajuntaments.
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Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b del punt 3

3.b. Col·laborar amb els Ajuntaments i donar-los suport en la planificació dels 
espais familiars, que tingui present el treball en xarxa amb la resta de serveis bàsics 
destinats a la primera infància.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 10894) 

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis 
d’atenció a la primera infància (tram. 302-00008/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 1e

e. Garantir unes condicions laborals dignes per a tots els treballadors i treba-
lladores de les escoles bressol i dels espais familiars, serveis d’acollida i menjador 
inclosos, i assegurar que aquests serveis formen part del projecte educatiu. Per ga-
rantir la igualtat de condicions laborals, gestionar de manera pública la totalitat de 
les escoles bressol de titularitat pública.

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 2b

b. Acordar amb els ens municipals la fórmula per restituir les partides destina-
des al foment i al funcionament de les llars d’infants municipals no retornades als 
ajuntaments des de 2012. Desistir de la totalitat de recursos anunciats o formalitzats 
davant de les sentències que estimen les pretensions d’Ajuntaments en relació als im-
pagaments de la Generalitat per Escoles Bressol.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 10899)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis d’atenció 
a la primera infància (tram. 302-00008/12).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

1. Elaborar un Pla de desenvolupament infantil, centrat en la primera infància 
(0-3 anys), on estiguin implicats els departaments corresponents del Govern de la 
Generalitat els ajuntaments i la comunitat educativa, amb lideratge pedagògic i re-
lacional de la Generalitat, amb respecte a l’autonomia municipal i de centre, que 
treballi conjuntament les polítiques públiques de suport a les famílies i als infants, 
amb els objectius de: 

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de refosa dels punts c i d en un únic punt

Fomentar la connexió entre les escoles bressol i els centres d’educació infantil 
i primària, per garantir la coherència pedagògica i l’equitat educativa per l’etapa 
completa d’infantil, de 0 a 6 anys, a curt, a mig i a llarg termini.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

e. Promoure unes condicions laborals dignes per a tots els treballadors i treba-
lladores de les escoles bressol i dels espais familiars, serveis d’acollida i menjador 
inclosos, i assegurar que aquests serveis formen part del projecte educatiu.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, supressió i addició

2.a. Elaborar una proposta de coresponsabilització en el finançament de llars 
d’infants públiques, que fomenti la tarifació social per motius de renda familiar dis-
ponible bruta, i on la Generalitat recuperi de manera progressiva la participació en 
el finançament de l’etapa educativa dels 0-3 amb una partida suficient als propers 
pressupostos de la Generalitat, i sense perjudici de la participació d’altres institu-
cions segons l’Acord Marc que es tanqui amb la Comissió Mixta (formada pel De-
partament d’Ensenyament, la Federació de Municipis i l’Associació de Municipis 
de Catalunya).

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició 

2.b. Establir un acord marc amb la Comissió Mixta, per buscar fórmules per res-
tituir les partides destinades al foment i al funcionament de les llars d’infants muni-
cipals no retornades als ajuntaments des de 2012, tenint en compte les aportacions 
efectuades des de les Diputacions.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2.g. Revisar el procés d’autorització i inspecció de centres de 0 a 3 anys privats, 
perquè compleixin les condicions que marca la normativa actual.
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Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

3.c. Coresponsabilitzar-se en el finançament dels espais familiars, d’acord amb el 
model que s’acordi a la Comissió Mixta.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 10902)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre els serveis d’atenció a la primera infància (tram. 302-
00008/12).

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

1. Elaborar un Pla de desenvolupament infantil, centrat en la primera infància, 
on estiguin implicats el Departament d’Ensenyament, el de Treball i Afers Socials, 
el departament de Salut, els ajuntaments i la comunitat educativa, amb lideratge 
pedagògic i relacional de la Generalitat, amb respecte a l’autonomia municipal i de 
centre, que treballi conjuntament les polítiques públiques de suport a les famílies i 
als infants, que estigui calendaritzat i amb propostes concretes, amb els objectius de: 

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació de la lletra a del punt 2 que queda redactat de la següent manera

a. Garantir que l’educació infantil de primer cicle (0-3 anys) sigui universal i 
gratuïta.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra b del punt 2 que queda redactat de la següent manera

b. Acordar amb els ens municipals la fórmula per restituir les partides destinades 
al foment i al funcionament de les llars d’infants municipals no retornades als ajun-
taments des de 2012, pagant els endarreriments, donant compliment a les diverses 
sentències del TSJC en aquest sentit abans que comenci l’any 2019.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra g del punt 2 que queda redactat de la següent manera

g. Millorar el procés d’autorització i inspecció de centres de 0 a 3 anys privats i 
públics, perquè compleixin les condicions que marca la normativa actual.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de 
comunicació públics de la Generalitat
302-00009/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 10891)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, David Mejía Ayra, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre els mitjans de comunicació públics de la Generalitat (tram. 302-
00009/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra b del punt 2 que quedaria redactat de la següent manera

b) Promoure activament en els mitjans de comunicació de la CCMA la convi-
vència, cívica, el respecte a les diverses opcions i manifestacions polítiques, socials, 
lingüístiques, culturals i religioses presents a Catalunya, a la resta d’Espanya i a la 
Unió Europea, així com el respecte a totes les institucions del nostre Estat Demo-
cràtic i de Dret.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 3 que quedaria redactat de la següent manera

3. El Parlament de Catalunya es compromet a dur a terme la urgent renovació 
dels membres del Consell de Govern de la CCMA i la seva Presidència mitjançant 
un procediment públic obert, transparent i competitiu que garanteixi els principis 
de neutralitat política i el respecte a la pluralitat i la diversitat social, l’establiment 
i compliment de requisits d’experiència professional i desvinculació política dels 
candidats i l’exigència de majories parlamentàries reforçades per a la seva tria. Així 
mateix i sens perjudici d’aquesta renovació, el Parlament es compromet a reformar 
la legislació relativa als mitjans audiovisuals de la Generalitat per tal que siguin 
efectivament independents, neutrals i objectius, amb vocació de servei al conjunt de 
la ciutadania i no pas un instrument d’agitació i propaganda política separatista.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre turisme
302-00010/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10886; 10898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 10886)

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Susanna Segovia Sánchez, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
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ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre turisme (tram. 302-00010/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 5 bis

5 bis. Instar el Govern mitjançant el Departament de Treball a augmentar la do-
tació de personal per la inspecció laboral per tal de detectar i sancionar les pràcti-
ques fraudulentes en la contractació laboral –en el sector turístic que augmenten la 
precarietat ja existent–, com ara les externalitzacions i els «falsos autònoms», entre 
d’altres.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i addició 

11. Aumentar la transparencia y la participación directa de los ayuntamientos en 
la toma de decisiones y en la gestión de las actividades financiadas en el Impuesto 
sobre estancias en establecimientos turísticos (tasa turística) en Cataluña, publican-
do anualmente en la web de la Direcció General de Turisme, la recaudación total 
obtenida por este concepto, la relación detallada de los proyectos financiados con 
el Fons de Foment del Turisme, los costes que han significado cada uno de estos 
proyectos, el remanente disponible a final del ejercicio y los proyectos pendientes 
de iniciar.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Susanna Segovia Sánchez, diputada, GP 

CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 10898)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre turisme (tram. 302-
00010/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió del punt 1

1. Desenvolupar, en el termini màxim de 6 mesos, un pla de mesures de promo-
ció orientades al mercat domèstic i internacional al servei del reforç de la marca 
Catalunya i Barcelona (la competència és de l’Ajuntament de la ciutat), amb els ins-
truments necessaris amb l’objectiu que es percebin aquests territoris com destinaci-
ons turístiques integrals.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

2. Elaborar un informe que analitzi el comportament del turisme del mercat do-
mèstic en els 5 primers mesos de l’any, pel que fa a nombre de turistes i el volum 
d’ingressos i de manera comparativa amb d’altres destinacions de l’Estat. Aquest 
informe s’ha d’elaborar amb dades de fonts oficials, complementades per les pro-
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cedents de les associacions professionals i els Patronats de Turisme de les Diputa-
cions. En funció d’aquest informe desenvolupar accions de promoció en el conjunt 
de l’Estat. En aquest marc, instar al responsable de Turisme del Govern per tal de 
donar compte dels resultats i les conclusions obtingudes.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 6

6. Crear el clúster d’innovació turística, com va anunciar l’Hble. consellera 
d’Empresa i Coneixement a la seva compareixença del dia 12 de juliol de 2018 a 
la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb la participació d’empreses i universi-
tats amb acreditada trajectòria en formació, investigació i desenvolupament turístic, 
amb l’objectiu de millorar la competitivitat del sector, i que s’inclogui a la relació 
de clústers de Catalunya que impulsa l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa 
(ACCIÓ).

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 8

8. Revisar el mecanisme de transferència de recursos als ens locals provinents de 
l’IEET per tal de poder posar a disposició de la DGT els recursos econòmics sufi-
cients que permetin impulsar un pla específic de millora de les destinacions madures 
del país amb l’objecte de potenciar la seva competitivitat.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 9

9. Elaborar un informe que analitzi el comportament del turisme de reunions a 
Catalunya o elaborar i executar un pla específic de promoció per a aquest producte.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 11

11. Garantir la transparencia en la gestión del Impuesto sobre estancias en esta-
blecimientos turísticos (tasa turística) en Cataluña, publicando anualment en la web 
de la Agencia Catalana de Turismo, la recaudación total obtenida por este concepto, 
la relación detallada de los proyectos financiados con el Fons de Foment del Turis-
me, los costes que han significado cada uno de estos proyectos, el remanente dispo-
nible a final del ejercicio y los proyectos pendientes de iniciar.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 13

13. Realitzar un anàlisi pilot de mobilitat i de fluxos turístics a través de la in-
formació derivada de la telefonia mòbil sobre els espais turístics de major densitat 
turística del país i amb la possibilitat d’estendre-ho a d’altres zones.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 14

14. Continuar aplicant les mesures del Pla de seguretat per la temporada estival 
destinat a les zones en les que es produeix un augment significatiu d’incidències 
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delictives, segons les estadístiques disponibles dels darrers anys, amb l’objectiu de 
prevenir la conflictivitat i augmentar la seguretat a aquestes zones.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació 
d’immobles per a dur-hi a terme activitats il·legals
302-00011/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9912; 10866; 10887; 10897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 9912)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació d’immobles per a dur-hi a terme activi-
tats il·legals (tram. 302-00011/12).

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

b. Actuar y sancionar proactivamente las actividades incívicas para recuperar la 
convivencia en los espacios públicos en los que se ha detectado la presencia perma-
nente de mafias organizadas, especialmente en aquellos municipios en los que actu-
almente hay una dejación en la aplicación de sus respectivas ordenanzas de civismo.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió del punt c

c. Priorizar la lucha contra la delincuencia organizada y la ocupación ilegal en 
las juntas de seguridad locales, estableciéndose una supervisión periódica, al menos 
mensual, de las actuaciones que se aprueben y se lleven a cabo.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP PSC-

Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 10866)

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’ocupació d’immobles per a dur-hi a terme activitats il·legals (tram. 
302-00011/12).
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Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat c bis

c bis. Implementar més mecanismes de col·laboració entre el cos dels Mossos 
d’Esquadra i les policies locals amb l’objectiu d’incrementar les actuacions conjun-
tes que garanteixin l’ordre públic i la seguretat ciutadana.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 10887)

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació d’immobles per a dur-hi a 
terme activitats il·legals (tram. 302-00011/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt c

c. Priorizar la lucha contra la delincuencia organizada y la ocupación ilegal en 
las juntas de seguridad locales, estableciéndose una supervisión periódica, al menos 
menusal, de las actuaciones que se aprueben y se lleven a cabo. Les crisis migratò-
ries i la dificultat de regularitzar la situació de milers d’immigrants amb una Llei 
d’Estrangeria molt restrictiva, aboca a una situació difícil que requereix solucions 
a mitjà i llarg termini i, de forma immediata, prioritzar la prevenció, la coordinació 
entre Administracions i molta actuació social.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt d

d. Proteger y administrar el parque público de vivienda del que disponen las 
administraciones en Cataluña ante las ocupaciones ilegales de viviendas públicas, 
instando al inmediato desahucio de las mismas puesto que suponen un riesgo de 
apropiación por parte de las mafias y un mayor desamparo de los ciudadanos más 
vulnerables que sufren dificultades o son excluidos del acceso a la vivienda públi-
ca. L’actual crisi social, on l’atur i la precarietat persisteixen amb alts preus espe-
culatius de l’habitatge tant de propietat com de lloguer, i on la legislació existent 
no protegeix als sectors més febles de la societat, el desallotjament ha de tenir en 
compte criteris socials de vulnerabilitat, diferenciant les organitzacions mafioses de 
les famílies necessitades de sostre, especialement d’aquelles on hi ha menors d’edat 
o persones grans, a les quals les administracions han de facilitar alternatives habi-
tacionals abans de procedir.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP 

CatECP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 10897)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació d’immo-
bles per a dur-hi a terme activitats il·legals (tram. 302-00011/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt a

a. Incrementar els recursos econòmics i humans, especialment els efectius poli-
cials, destinats a combatre de manera urgent i estructural l’ocupació il·legal per part 
de la delinqüència organitzada, estudiant i, en el seu cas, incoroporant en cada pres-
supost les convocatòries de places del Cos de Mossos d’Esquadra per a garantir que 
la plena competència en matèria de seguretat ciutadana del a Generalitat és exercida 
de manera efectiva i eficaç.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt b

b. Actuar i sancionar proactivament les activitats incíviques per a recuperar la 
convivència als espais públics en els que s’ha detectat la presència permanent de 
màfies organitzades, especialment en aquells on es detecti major presencia d’aquest 
fenomen.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt c

c. Prioritzar la lluita contra la delinqüència organitzada i la ocupació il·legal a les 
juntes de seguretat locals, establint-se una supervisió periòdica, almenys mensual, 
de les actuacions que s’aprovin i es portin a terme.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt d

d. Continuar amb les actuacions per protegir el parc públic d’habitatge de què 
disposen les administracions a Catalunya davant les ocupacions il·legals d’habitatges 
públics, accelerant els procediments per a recuperar el seu ús social ja que suposen 
un risc d’apropiació per part de les màfies i un major desemparament dels ciutadans 
més vulnerables que pateixen dificultats o són exclosos de l’accés a l’habitatge pú-
blic.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt e

e. Continuar treballant per a reduir tota l’economia submergida, que perjudica 
l’activitat econòmica que sí que compleix amb els seus deures fiscals i normatius, i 
per oferir sortides sociolaborals a aquelles persones vulnerables que s’hi dediquen 
perquè no tenen més alternatives.
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt f

f. Incrementar la col·laboració i la cooperació amb totes les administracions, es-
pecialment l’Administració General de l’Estat, a efectes de detectar y actuar davant 
les rutes del narcoturisme internacional, i també dissenyar i implenentar un pla del 
Catsalut Sub-direcció General de Drogodependències de lluita contra la toxicoma-
nia des d’una perspectiva sanitària dirigida a la prevenció i tractament de les addic-
cions, amb estratègies transversals orientades a la comunitat.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt g

g. Valorar les mesures per identificar las comunitats de veïns més vulnerables 
amb l’objectiu de prioritzar la seva protecció prèvia, garantir que puguin denunciar 
de manera àgil les actuacions de les màfies o la seva pròpia situació de vulnerabilitat 
i que gaudeixin d’una efectiva indemnitat i confidencialitat tan abans com després 
de les denúncies.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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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 la directora de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades davant la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública perquè informi sobre les seves actuacions amb 
relació a la possible vulneració del dret a la privacitat de menors fills 
de servidors públics
356-00046/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 2, tinguda el 12.07.2018, DSPC-C 47.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència davant la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública perquè informi sobre les seves actuacions amb 
relació a la possible vulneració del dret a la privacitat de menors fills 
de servidors públics
356-00047/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 2, tinguda el 12.07.2018, DSPC-C 47.

Sol·licitud de compareixença de la directora general del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública perquè informi sobre el procés de selecció 
d’un tècnic superior en dret a l’Ajuntament de Badalona
356-00057/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques 
Digitals i Administració Pública, en la sessió 2, tinguda el 12.07.2018, DSPC-C 47.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió 
General de Treballadors davant la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública perquè informi sobre la situació laboral dels 
treballadors de la funció pública
356-00069/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques 
Digitals i Administració Pública, en la sessió 2, tinguda el 12.07.2018, DSPC-C 47.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública perquè informi sobre la situació laboral dels treballadors de 
la funció pública
356-00070/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques 
Digitals i Administració Pública, en la sessió 2, tinguda el 12.07.2018, DSPC-C 47.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Candidatura 
Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de 
Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública perquè informi sobre la situació laboral dels treballadors de 
la funció pública
356-00071/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques 
Digitals i Administració Pública, en la sessió 2, tinguda el 12.07.2018, DSPC-C 47.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració i Funció 
Pública davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública perquè informi sobre les mesures previstes per a compensar 
els treballadors que van cobrir serveis mínims i que van treballar 
durant la vaga del 3 d’octubre de 2017
356-00074/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 2, tinguda el 12.07.2018, DSPC-C 47.

Sol·licitud de compareixença de Guillermo Serrano, cap de polítiques 
públiques a Espanya i Portugal de Facebook, davant la Comissió 
de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre 
els objectius del nou centre obert a Barcelona per a combatre el 
fenomen de les notícies falses
356-00075/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques 
Digitals i Administració Pública, en la sessió 2, tinguda el 12.07.2018, DSPC-C 47.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’organització 
no governamental Retorna davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre el sistema de dipòsit d’envasos
356-00141/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units (reg. 8908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 13.07.2018.

Sol·licitud de compareixença del director general de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre la gestió de la fauna salvatge, 
especialment dels ossos, al Pirineu
356-00151/12

SOL·LICITUD

Presentació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs (reg. 9491).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 13.07.2018.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre els objectius i les actuacions del seu 
departament
355-00004/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 2 de la Comissió de Polítiques Digitals i Admi-
nistració Pública, tinguda el 12.07.2018, DSPC-C 47.

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació sobre els objectius i les actuacions del seu departament
355-00014/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 2 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca i Alimentació, tinguda el 13.07.2018, DSPC-C 49.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de la directora general del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública per a informar sobre el procés de selecció d’un tècnic 
superior en dret a l’Ajuntament de Badalona
357-00043/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la sessió 
2, tinguda el 12.07.2018, DSPC-C 47.

Compareixença d’una representació de la Unió General de 
Treballadors davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública per a informar sobre la situació laboral dels treballadors de 
la funció pública
357-00044/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la sessió 
2, tinguda el 12.07.2018, DSPC-C 47.

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la 
Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per a informar 
sobre la situació laboral dels treballadors de la funció pública
357-00045/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la sessió 
2, tinguda el 12.07.2018, DSPC-C 47.

Compareixença d’una representació de la Candidatura Autònoma de 
Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya davant la 
Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per a informar 
sobre la situació laboral dels treballadors de la funció pública
357-00046/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la sessió 
2, tinguda el 12.07.2018, DSPC-C 47.
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Compareixença de Guillermo Serrano, cap de polítiques públiques 
a Espanya i Portugal de Facebook, davant la Comissió de Polítiques 
Digitals i Administració Pública per a informar sobre els objectius 
del nou centre obert a Barcelona per a combatre el fenomen de les 
notícies falses
357-00047/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la sessió 2,  
tinguda el 12.07.2018, DSPC-C 47.

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

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda
330-00013/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 10223 / Coneixement: 16.07.2018

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, del 14 al 18 de juliol de 2018, mentre romangui fora de Catalunya, 
s’encarregarà del despatx del seu Departament el vicepresident del Govern i conse-
ller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 11 de juliol de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 148/2018, d’11 de juliol, d’encàrrec del despatx del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern 
i conseller d’Economia i Hisenda des del dia 14 de juliol fins al 18 de juliol de 2018, 
mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7663, del 13 de juliol de 
2018.
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Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat 
pel vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00014/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 10856 / Coneixement: 17.07.2018

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant la meva absència els dies 15 i 16 de juliol de 2018, mentre romangui fora 
de Catalunya, exercirà la suplència en l’exercici de les funcions de la presidència de 
la Generalitat el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 11 de juliol de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 149/2018, de 13 de juliol, pel qual es determina la persona que 
exercirà la suplència en l’exercici de les funcions de la Presidència de la Generalitat 
els dies 15 i 16 de juliol de 2018, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al 
DOGC 7664, del 16 de juliol de 2018.

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller 
d’Interior
330-00015/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 10857 / Coneixement: 17.07.2018

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència de la consellera de la Presidència, els dies 15 i 16 de juliol 
de 2018, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu De-
partament el conseller d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 13 de juliol de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 150/2018, de 13 de juliol, d’encàrrec del despatx de la conse-
llera de la Presidència al conseller d’Interior, els dies 15 i 16 de juliol de 2018, mentre 
romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7664, del 16 de juliol de 2018.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Nomenament d’un funcionari de carrera 

ACORD

Mesa del Parlament, 12.07.2018

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió del 12 de juliol de 2018, atesa la proposta del 

president del Parlament i atès el que estableix l’article 3 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, amb relació al nomenament del lletrat o lle-
trada major.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Nomenar Joan Ridao i Martín lletrat major del Parlament de Catalunya, amb els 

drets i deures inherents al càrrec, amb efectes de la data d’aquest acord.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-

curs potestatiu de reposició davant la Mesa 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 noti-
ficació 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, 12 de juliol de 2018 
El secretari general, Xavier Muro i Bas

Nomenament d’un funcionari de carrera 

ACORD

Mesa del Parlament, 12.07.2018

Secretaria General
D’acord amb el que disposen els articles 2 i 17.2 dels Estatuts del règim i el go-

vern interiors del Parlament de Catalunya respecte a les atribucions corresponents 
al secretari general en matèria de personal i a la competència per a proposar el no-
menament dels directors o caps de departament.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Nomenar el lletrat del Parlament Antoni Bayona i Rocamora director d’Estudis 

Parlamentaris, amb els drets i deures inherents al càrrec, amb efectes de la data 
d’aquest acord.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-
curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
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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 noti-
ficació 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, 12 de juliol de 2018 
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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