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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 592/XII del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció i 
extinció d’incendis i les actuacions necessàries a la Ribera d’Ebre, 
el Segrià i les Garrigues
250-00872/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 10, 29.10.2019, 

DSPC-C 357

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda  
el dia 29 d’octubre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la pre-
venció i extinció d’incendis i les actuacions necessàries a la Ribera d’Ebre, el Segrià i 
les Garrigues (tram. 250-00872/12), presentada pel Subgrup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 45316).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Abordar la gestió dels incendis d’una manera global, prioritzant la revisió i 

modificació, si escau, dels límits dels perímetres de protecció prioritària actuals i la 
redacció de tots els que no estan redactats en un termini màxim de quatre anys i con-
tinuant el treball d’elaboració de metodologies que permetin determinar altres zones 
d’actuació estratègica fora dels perímetres de protecció prioritària on la ràtio cost-efi-
ciència de les intervencions es maximitzi i articular eines administratives que puguin 
facilitar l’execució de les infraestructures dissenyades.

b) Presentar, en el termini de noranta dies, un pla d’actuació urgent per a la res-
tauració de la zona afectada per l’incendi de la Ribera d’Ebre, el qual hauria d’in-
cloure l’arranjament de camins, la construcció d’una xarxa bàsica de punts d’aigua i 
el millorament dels punts existents, la retirada de vegetació morta d’indrets proble-
màtics com vores de camins o fons de barrancs, ajuts a fons perdut per a la reposició 
de vehicles i la recuperació o reconstrucció d’equipaments agraris malmesos, entre 
altres actuacions.

c) Fer, en el termini de noranta dies, una proposta de perímetre de protecció 
prioritària als sectors nord de la Ribera d’Ebre i sud del Segrià, que englobi les 
masses forestals del nord-oest del municipi de Flix, el nord del municipi de Ri-
ba-roja d’Ebre, el sud dels municipis de la Granadella, Llardecans, Maials, Seròs 
i la Granja d’Escarp, l’oest del municipi de Bovera i tot el municipi d’Almatret, i a 
elaborar-ne el pla de prevenció d’incendis corresponent i dotar-lo pressupostària-
ment per a executar-lo.

d) Incrementar les partides pressupostàries destinades a la prevenció d’incendis, 
tendint a un equilibri progressiu entre el percentatge destinat a extinció i el destinat 
a prevenció, amb l’assoliment d’un equilibri total en un període de cinc anys, i ga-
rantint també la dotació pressupostària per a les actuacions planificades als períme-
tres de protecció prioritària.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2019
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; la vicepresidenta 

en funcions de presidenta de la Comissió, Lluïsa Llop i Fernàndez
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Resolució 593/XII del Parlament de Catalunya, sobre el preu del raïm
250-00942/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 10, 29.10.2019, 

DSPC-C 357

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tingu-
da el dia 29 d’octubre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
el preu del raïm al Penedès (tram. 250-00942/12), presentada per Marc Parés Fran-
zi, juntament amb una altra diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya (reg. 47822).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Treballar perquè les explotacions vitícoles, davant del risc que comporten els 

preus inexplicablement baixos que perceben els productors, tinguin un futur digne.
b) Continuar exercint la missió de mediació i arbitratge encarregada per les or-

ganitzacions de viticultors a l’hora d’establir una reflexió de fons sobre el futur del 
sector, que condueixi a uns preus rendibles per als productors de raïm i de vi base, 
per sobre dels costos de producció, i unes condicions de pagament conegudes amb 
una anticipació suficient a la signatura dels contractes de compra.

c) Reforçar el sistema de control i de sanció, si escau, de l’entrada de raïm, most 
o vi de fora de les denominacions d’origen, per a evitar que entrin i es puguin qua-
lificar de vi o cava amb denominació d’origen.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2019
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el vicepresident 

primer en funcions de president de la Comissió, Josep Costa i Rosselló
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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 les mesures urgents per a garantir la 
seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l’espai públic de Sitges
250-00971/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51050 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 12.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 51050)

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

Combatre la delinqüència organitzada, la venda il·legal a l’espai públic i els pro-
blemes de seguretat ciutadana que pateix el municipi de Sitges i el nucli de Garraf i 
Les Botigues, i que especialment s’agreuja en època estival amb el reforç dels agents 
del cos de Mossos d’Esquadra destinats a la comissaria del municipi durant l’estiu.

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

Continuar actuant, en coordinació amb la Policia Local, contra aquestes pràcti-
ques il·legals, tant d’ocupació de l’espai públic com de venda de productes falsificats, 
que són també perjudicials per la seguretat pública, la convivència, l’activitat econò-
mica local i els llocs de treball.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 4

Continuar la col·laboració i la cooperació amb l’Ajuntament de Sitges i la seva Po-
licia Local, als efectes de detectar, prevenir, investigar i perseguir aquestes pràctiques 
il·legals i els problemes de seguretat del municipi de Sitges.

Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’agents dels 
Mossos d’Esquadra a la Jonquera amb unitats canines antidroga
250-00974/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51051 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 12.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 51051)

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

Disposar del nombre d’agents de Mossos d’Esquadra suficients al municipi de la 
Jonquera i dotar-los d’unitats canines antidrogues per poder exercir correctament 
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les seves tasques i així acabar amb les activitats delictives que duen a terme les ban-
des organitzades que trafiquen amb drogues.

Proposta de resolució sobre la dotació del material tecnològic 
necessari al Cos de Mossos d’Esquadra perquè puguin dur a terme 
les seves funcions adequadament
250-00978/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51052 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 12.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 51052)

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

Dotar amb el material tecnològic necessari als Mossos d’Esquadra per poder 
desenvolupar les seves funcions amb la major precisió i rigor possibles, d’acord amb 
les disponibilitats pressupostàries i fent un estudi acurat en cada cas que justifiqui 
la necessitat.

Proposta de resolució sobre l’elaboració i l’aplicació d’un protocol 
de neteja i desinfecció de la roba dels agents en cas que s’activi el 
protocol per presència d’artròpodes o altres malalties infeccioses 
amb un alt grau de contagi
250-00979/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51053 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 12.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 51053)

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

Continuar aplicant les pautes de prevenció i protecció davant agents biològics, 
que preveuen la Neteja i Desinfecció de la roba dels agents afectats que inclou tant 
l’uniforme reglamentari, la roba de paisà com les bates dels agents de la Unitat Ci-
entífica, per als casos on s’activi el protocol per presència d’artròpodes o altres ma-
lalties infeccioses amb un alt grau de contagi.
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Proposta de resolució sobre el trasllat de la sala de coordinació 
regional de Ponent-Pirineus dels Mossos d’Esquadra
250-00984/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51054 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 12.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 51054)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2 

Millorar l’eficàcia i l’eficiència dels recursos materials i personals el personal, 
dels Mossos d’Esquadra per fer front a les retallades dels darrers anys per part de 
la Generalitat, atenent especialment les necessitats del territori en matèria de segu-
retat.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 3 

Continuar col·laborant les diferents administracions de les comarques de Lleida, 
el Pirineu i l’Aran per defensar un model de seguretat equitatiu i que pugui fer front 
a les demandes del territori.

Proposta de resolució sobre el Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatius
250-00989/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51055 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 12.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 51055)

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

Trametre al parlament, en el termini de sis mesos, el Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i recreatives, per a la seva tramitació i, si s’es-
cau, aprovació.
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Proposta de resolució sobre el cessament del delegat del Govern als 
Estats Units i al Canadà
250-01028/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 50438 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció pel cessament del delegat del Govern de la Generalitat als EEUU i al Canadà, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
En dates recents ha estat coneguda la despesa pública originada pel Delegat del 

Govern de la Generalitat als Estats Units i al Canadà, Sr. Isidre Sala, en el càrrec 
des del 3 de setembre del 2019.

En concret, el delegat del Govern de la Generalitat als Estats Units i al Cana-
dà ha presentat despeses de 9452,44 dòlars en «entreteniment»; 4095,79 dòlars en 
«dietes»; 2275 dòlars en «telèfon»; 3649,90 dòlars en «viatges a Washington, DC i a 
Nova York»; i 10392,10 dòlars en «viatges a altres ciutats (Brussel·les, Barcelona)».

Es tracta de despeses realitzades en un breu termini de temps, dos mesos, i que 
no poden trobar cap justificació raonable.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya reclama al Govern de la Generalitat a cessar del seu 

càrrec al Sr. Isidre Sala, Delegat del Govern de la Generalitat als Estats Units i al 
Canadà, amb efecte immediat.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre la dissolució del Centre de Seguretat de 
la Informació de Catalunya
250-01029/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 50509 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la di-
solución del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña / Agencia de Ci-
berseguridad de Cataluña para que sea sustanciada ante la Comissió de Polítiques 
Digitals i Administració Pública, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat) es un organis-

mo dependiente del Departamento de Políticas Digitales y Administración Públi-
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cas cuyas funciones se desarrollan teóricamente en el ámbito de la ciberseguridad. 
Decimos teóricamente porque en verdad, el Govern de la Generalitat lleva años 
intentando que el Cesicat suplante al Centro Nacional de Inteligencia y la compe-
tencia exclusiva de seguridad pública regulada en el artículo 149 de la Constitución 
Española.

Este organismo ha estado en numerosas ocasiones bajo sospecha por su falta de 
lealtad institucional y por estar al servicio de los intereses independentistas.

Sin ir más lejos, la sentencia número 459-2019 publicada por el Tribunal Supre-
mo ha probado que el Cesicat se puso al servicio del procés independentista y llevó 
a cabo maniobras de ocultación para evitar que la justicia tuviera conocimiento de 
la celebración del referéndum ilegal.

Este hecho probado por la sentencia es extremadamente grave y muestra la clara 
deslealtad del Govern de la Generalitat hacia la ciudadanía, al utilizar el dinero de 
todos los catalanes para fines secesionistas y que van en contra del orden constitu-
cional.

Además, según informaciones periodísticas presuntamente algunos de los dete-
nidos acusados de terrorismo y que forman parte de los comandos separatistas radi-
cales contaron con la ayuda del Cesicat para intentar eludir la vigilancia a la que los 
sometía los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Asimismo, a pesar que en las últimas semanas el Govern de la Generalitat ha 
modificado la denominación del Cesicat y ha pasado a denominarlo Agencia de Ci-
berseguridad de Cataluña, esto es solo una operación de maquillaje ya que el orga-
nismo seguirá contando con los mismos recursos personales y operativos. Además, 
sorprendentemente, este organismo duplicará los recursos económicos de 7 millo-
nes a 14 millones.

Es por ello, que teniendo en cuenta los constantes desafíos a la legalidad que 
realiza el Govern de la Generalitat y teniendo probado por una resolución judicial 
de que el Cesicat fue una herramienta imprescindible para llevar a cabo el golpe a 
la democracia, el Grupo Parlamentario de Ciutadans considera necesario que se su-
prima este organismo y se destine el presupuesto de 14 millones de euros que tiene 
presupuestado a mejorar las políticas sociales, como son el acceso a la vivienda, la 
dependencia o rebajar las listas de espera en sanidad.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a disolver de ma-

nera inmediata el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña / Agencia de 
Ciberseguridad de Cataluña y que se le atribuya las funciones relacionadas con la 
planificación, la gestión y la supervisión de la ciberseguridad en el ámbito de la Ad-
ministración de la Generalitat y de su sector público a otro organismo ya existente y 
destinar los 7 millones de euros con los que estaba previsto aumentar su presupuesto 
a políticas sociales.

Palacio del Parlamento, 31 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Dimas Gragera Velaz, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la denominada Assemblea de Càrrecs 
Electes
250-01030/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 50673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la denominada «assemblea de càrrecs electes», per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
En el seu segon discurs d’investidura, pronunciat davant el Parlament de Catalu-

nya el 14 maig del 2018, mesos més tard de l’intent de secessió unilateral de Cata-
lunya de l’octubre del 2017, l’aleshores candidat a la presidència i ara President de la 
Generalitat de Catalunya va afirmar: 

«És així com posarem en marxa les tres vies d’acció política republicana: 
La primera, a l’exili o Espai Lliure d’Europa, amb el Consell de la República.
La segona, a Catalunya, a través del Govern de la Generalitat, el Parlament i 

els Ajuntaments; i també amb la creació de l’Assemblea de Càrrecs Electes, entitat 
destinada a tenir un paper molt important.

I la tercera via d’acció, amb una ciutadania apoderada, mobilitzada i involucra-
da en el procés constituent.»

En respostes a preguntes parlamentàries al respecte del denominat «consell de la 
república» i de la denominada «assemblea de càrrecs electes», el Govern ha respost 
que no costa cap òrgan ni unitat adscrit a l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya amb aquestes denominacions.

No obstant això, amb tota solemnitat, i amb presència i participació de la més 
alta representació del Govern de la Generalitat de Catalunya, es va presentar el de-
nominat «consell per la república» (ja no «de la república»), al Palau de la Genera-
litat, en data 30 d’octubre del 2018.

A més, la presentació va anar precedida per la difusió, des de comptes oficials 
del Govern de la Generalitat a les xarxes socials, d’un vídeo propagandístic amb 
un biaix impropi de qualsevol campanya de comunicació institucional, titulat «De 
l’1-O al Consell de la República» (de nou el matís). Al voltant d’aquest vídeo s’han 
formulat diverses preguntes i sol·licituds d’informació, amb el sorprenent resultat 
que es negui des del Govern l’existència d’expedient administratiu, factures o do-
cuments de cap tipus, o la seva mateixa existència com a campanya institucional, 
malgrat l’evidència de la seva existència i difusió oficial.

Es dóna la circumstància que el denominat «consell per la república» va emprar 
durant un temps la imatge corporativa de la Generalitat de Catalunya al seu lloc web 
i a les seves comunicacions públiques, incloent-hi l’ús del segell o marca de la Gene-
ralitat de Catalunya, tipografies, codis de colors, etcètera, incloent-hi noms d’usuari 
a les xarxes socials que pretenien la confusió d’aquest amb l’autèntic Govern de la 
Generalitat de Catalunya. La resposta del Govern a les preguntes realitzades sobre 
la defensa de la identitat corporativa de la Generalitat de Catalunya front als intents 
d’emprar-la fraudulentament ha estat surrealista. Tot i reconèixer en la seva resposta 
que això s’havia produït efectivament, valorava que no existia lesió a la marca i con-
fessava que no s’havia actuat en defensa de la identitat corporativa de la Generalitat.

Pel que fa a la denominada «assemblea de càrrecs electes», tot i que compta amb 
orígens en l’any 2016, es va presentar formalment amb un acte al Palau de Con-
gressos de Catalunya (Barcelona), el passat 30 d’octubre del 2019, novament amb 
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presència i participació del Govern de la Generalitat de Catalunya, i novament amb 
una imatge gràfica i tipografies que emulen la imatge corporativa de la Generalitat 
de Catalunya.

Aquesta «assemblea de càrrecs electes» està conformada per electes indepen-
dentistes pertanyents a corporacions locals i parlaments de diferents nivells, i en els 
discursos dels seus promotors i avaladors s’atorga una representació i unes funcions 
de les que no disposa.

Resulta clar, de les accions dutes a terme, així com de les evasives respostes i de 
les omissions per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, l’absoluta conni-
vència i identificació del Govern de la Generalitat amb una estratègia política abso-
lutament antidemocràtica, d’intent de construcció d’una institucionalitat paral·lela en 
la que només tenen veu les diferents corrents de l’independentisme, que resulta en 
menyscapte de les institucions legítimes de la Generalitat de Catalunya i del principi 
democràtic, i que pretén substituir el Parlament, on es troba representat el conjunt de 
la ciutadania de Catalunya, per una autoproclamada «assemblea» que no pot de cap 
manera representar-la, però ho simula i ho pretén.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Denuncia l’intent d’establir una aparença de doble institucionalitat a Catalu-

nya mitjançant un transsumpte de poder executiu, el denominat «consell per la re-
pública», i un transsumpte de poder legislatiu, la denominada «assemblea de càrrecs 
electes», que actuen pretenent atribuir-se una legitimitat i representació de la que no 
disposen.

2. Es reivindica a sí mateix en la representació de la ciutadania de Catalunya, 
potestats i funcions que li atorga l’article 55 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
front a qualsevol pretensió de menyscapte, substitució o sollevament.

3. Insta el Govern de la Generalitat a actuar en defensa del conjunt de les insti-
tucions de la Generalitat de Catalunya, en lloc de promoure el seu antidemocràtic 
menyscapte amb el suport polític i institucional que presta a pseudo-institucions que 
pretenen erosionar a les que emanen de la Constitució i l’Estatut.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre el sector de la venda no sedentària
250-01031/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 50774 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Dimas Gragera Velaz, diputado, Martí Pacha-

mé Barrera, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo es-
tablecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución sobre el sector de la venta no sedentaria, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La venta no sedentaria es aquella venta de mercancías o de prestación de ser-

vicios que realizan los comerciantes fuera de un establecimiento permanente, de 
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forma habitual, ocasional, periódica o continuada, en espacios debidamente autori-
zados, a través de instalaciones o paradas desmontables, transportables o móviles 
incluyendo los vehículos-tienda.

Actualmente, la importancia de la venta no secundaria es indudable, ya que este 
tipo de actividad profesional, es un importantísimo canal de distribución comercial 
en nuestros municipios, generadora de empleo y de cohesión social, dinamizadora 
de los ejes comerciales y de la economía y un potente medio de atracción de clientes 
en los días de mercado, tanto a otros mercados de venta sedentaria como a estable-
cimientos de venta tradicional.

La venta no secundaria es una actividad muy arraigada en los municipios, pre-
sente en más de 475 municipios y se celebran aproximadamente 580 mercados mar-
chantes. No obstante, en los últimos años, la crisis económica, los cambios en los 
modelos de consumo y el aumento de la competencia y prácticas de venta ilegal han 
producido un impacto muy negativo para el sector.

Es por ello, que teniendo en cuenta las nuevas necesidades a las que se enfren-
ta el sector y con la finalidad de adaptarse al contexto actual, es necesario llevar a 
cabo medidas que tengan como objetivo el reconocimiento social y la moderniza-
ción del sector.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. Constituir la comisión de venta no sedentaria, en el plazo de un mes desde la 

aprobación de esta propuesta de resolución para debatir y trabajar de forma directa 
con el sector las problemáticas a las que se enfrentan y que dificultan su actividad.

2. Instaurar para aquellos sectores cuya capacidad de adaptación a la legislación 
requiera una elevada inversión de capital una moratoria para que la transición no su-
ponga un agravio para su actividad.

3. Estudiar la posibilidad de impulsar un plan de ayuda que permita renovar las 
instalaciones o paradas desmontables, transportables o móviles incluyendo los vehí-
culos-tienda que utilizan los profesionales del sector de venta no sedentaria.

4. Impulsar una campaña de difusión de todas las actividades de promoción de 
los mercados de venta no sedentaria, potenciando en todo caso la comunicación di-
gital.

Palacio del Parlamento, 6 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Dimas Gragera Velaz, Martí Pachamé Barrera, 

diputados, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’increment de les retribucions variables 
del personal del sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya
250-01032/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 50806 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
incremento de las retribuciones variables del personal del Sistema Sanitari Integral 
d’Utilització Pública de Catalunya (Siscat), para que sea sustanciada ante la Comis-
sió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Durante la última crisis económica, la Comunidad Autónoma de Cataluña fue la 

que más recortes sociales aplicó en servicios públicos. Todas las partidas de gasto 
social fueron recortadas de forma muy superior a la aplicada por otras comunidades 
autónomas.

Entre estos recortes, Cataluña fue la primera Comunidad Autónoma en recortar 
el sueldo de sus empleados públicos y al resto de personal al servicio de la admi-
nistración autonómica. Posteriormente, este recorte fue imitado por el Gobierno de 
España que lo hizo extensivo a los funcionarios de toda la administración pública 
española.

Desde entonces, algunos de estos recortes se han ido revertiendo progresivamen-
te, pero Cataluña ostenta la lamentable etiqueta de ser la única Comunidad Autó-
noma que a día de hoy no ha revertido totalmente estos recortes a sus trabajadores.

Y, además, se ha generado un agravio comparativo al ir revertiendo los recor-
tes, aunque sea de forma insuficiente, a los trabajadores de centros de titularidad 
pública mientras que los trabajadores de centros concertados siguen olvidados por 
el Govern.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Aprobar un incremento de tarifas para los centros del Sistema Sanitari Inte-

gral d’Utilització Pública de Catalunya (Siscat), con la finalidad de que los profesio-
nales del sector sanitario concertado puedan percibir el mismo incremento de retri-
buciones que los trabajadores del Intitut Català de la Salut.

Palacio del Parlamento, 6 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
els fets ocorreguts arran de la publicació de la Sentència 459/2019 
del Tribunal Suprem
252-00020/12

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 50350, 50412, 51112, 51114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

Reg. 50350

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 67.1 del Reglament del Parlament 

de Catalunya, us trameto l’Acord del Govern pel qual se sol·licita al Parlament la 
creació d’una comissió d’investigació amb relació als fets ocorreguts arran de la pu-
blicació de la Sentència núm. 459/2019, de 14 d’octubre, del Tribunal Suprem, adop-
tat en la sessió del dia 29 d’octubre de 2019.

Ben cordialment,

Barcelona, 31 d’octubre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

Acord
del Govern pel qual se sol·licita al Parlament la creació d’una comissió d’inves-

tigació amb relació als fets ocorreguts arran de la publicació de la Sentència núm. 
459/2019, de 14 d’octubre, del Tribunal Suprem.

Tenint en compte els fets ocorreguts arran de la publicació de la Sentència núm. 
459/2019, de 14 d’octubre, del Tribunal Suprem;

D’acord amb la voluntat expressada pel president de la Generalitat en el marc de 
la reunió del Govern de la Generalitat de 22 d’octubre de 2019;

Vist que l’article 67.1 del Reglament del Parlament de Catalunya disposa que el 
Ple del Parlament, a proposta de dos grups parlamentaris, de la cinquena part dels 
membres del Parlament, de la Mesa del Parlament, un cop escoltada la Junta de 
Portaveus, o del Govern, pot acordar la creació d’una comissió d’investigació sobre 
qualsevol assumpte d’interès públic que sigui competència de la Generalitat;

Per tot això, a proposta del president de la Generalitat, el Govern

Acorda:
1. Sol·licitar al Parlament de Catalunya la creació d’una comissió d’investigació 

amb relació als fets ocorreguts amb motiu de la publicació de la Sentència núm. 
459/2019, de 14 d’octubre, del Tribunal Suprem.

2. Donar trasllat d’aquest Acord al Parlament de Catalunya.

Reg. 50412

A la Mesa del Parlament
Em plau de trametre-us el certificat de l’acord adoptat en la sessió del Govern de la 

Generalitat del dia 29 d’octubre de 2019 pel qual s’aprova la iniciativa SIG19PRE1508 
Proposta d’acord pel qual se sol·licita al Parlament la creació d’una comissió d’inves-
tigació amb relació als fets ocorreguts arran de la publicació de la Sentència núm. 
459/2019, de 14 d’octubre, del Tribunal Suprem, així com el text de referència.

Barcelona, 31 d’octubre de 2019
El secretari del Govern, Víctor Cullell i Comellas
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Acord del Govern pel qual se sol·licita al Parlament la creació d’una comissió 
d’investigació amb relació als fets ocorreguts arran de la publicació de la 
Sentència núm. 459/2019, de 14 d’octubre, del Tribunal Suprem
Tenint en compte els fets ocorreguts arran de la publicació de la Sentència núm. 

459/2019, de 14 d’octubre, del Tribunal Suprem; 
D’acord amb la voluntat expressada pel president de la Generalitat en el marc de 

la reunió del Govern de la Generalitat de 22 d’octubre de 2019; 
Vist que l’article 67.1 del Reglament del Parlament de Catalunya disposa que el 

Ple del Parlament, a proposta de dos grups parlamentaris, de la cinquena part dels 
membres del Parlament, de la Mesa del Parlament, un cop escoltada la Junta de 
Portaveus, o del Govern, pot acordar la creació d’una comissió d’investigació sobre 
qualsevol assumpte d’interès públic que sigui competència de la Generalitat; 

Per tot això, a proposta del president de la Generalitat, el Govern

Acorda: 
1. Sol·licitar al Parlament de Catalunya la creació d’una comissió d’investigació 

amb relació als fets ocorreguts amb motiu de la publicació de la Sentència núm. 
459/2019, de 14 d’octubre, del Tribunal Suprem.

2. Donar trasllat d’aquest Acord al Parlament de Catalunya.

Reg. 51112

Al president del Parlament
Benvolgut president,
En relació amb l’expedient amb número de tramitació 252-00020/12, us trameto 

l’Acord del Govern pel qual es dona trasllat al Parlament de Catalunya del contingut 
de la proposta de creació de la comissió d’investigació amb relació als fets ocorre-
guts arran de la publicació de la Sentència núm. 459/2019, de 14 d’octubre, del Tri-
bunal Suprem, adoptat en la sessió del dia 12 de novembre de 2019.

Ben cordialment,

Barcelona, 12 de novembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

Acord
del Govern pel qual es dona trasllat al Parlament de Catalunya del contingut de la 

proposta de creació de la comissió d’investigació amb relació als fets ocorreguts arran 
de la publicació de la Sentència núm. 459/2019, de 14 d’octubre, del Tribunal Suprem.

En data 29 d’octubre de 2019, el Govern va acordar sol·licitar al Parlament la 
creació d’una comissió d’investigació amb relació als fets ocorreguts arran de la pu-
blicació de la Sentència núm. 459/2019, de 14 d’octubre, del Tribunal Suprem.

De conformitat amb el que disposen els articles 63.3 i 67.1 del Reglament del 
Parlament de Catalunya;

A proposta del president de la Generalitat, el Govern

Acorda:
1. La comissió d’investigació, sol·licitada mitjançant l’Acord del Govern de 29 

d’octubre de 2019, ha de tenir la composició que es determini per la Junta de Por-
taveus del Parlament de Catalunya d’acord amb el que s’estableix l’article 67.2 del 
Reglament del Parlament de Catalunya.

2. La comissió d’investigació té per objecte i abast l’anàlisi i investigació de l’im-
pacte de la Sentència núm. 459/2019, de 14 d’octubre, del Tribunal Suprem, en la 
preservació dels drets i les llibertats fonamentals, així com de l’actuació dels cossos 
de seguretat a Catalunya en els aldarulls i actes vandàlics ocorreguts durant els dies 
posteriors a la publicació d’aquesta Sentència.
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3. Els continguts bàsics del pla de treball de la comissió d’investigació són:
a) Anàlisi i documentació dels fets ocorreguts durant els dies posteriors a la pu-

blicació de la Sentència amb relació als drets d’expressió, manifestació i reunió, i 
dels aldarulls i actes vandàlics.

b) Anàlisi de la intervenció dels diferents cossos de seguretat a Catalunya.
c) Anàlisi de la possible vulneració dels drets fonamentals dels ciutadans, de la 

seva llibertat d’expressió, manifestació i reunió, i de les garanties processals i judi-
cials en les detencions efectuades.

d) Anàlisi i recomanacions en l’actuació davant de casos de desobediència civil 
no violenta.

e) Anàlisi sobre les diferents formes d’actuar i mitjans necessaris emprats en ca-
sos similars en altres països de la Unió Europea.

4. La comissió d’investigació podrà incorporar especialistes en un nombre no 
superior al dels diputats membres de la comissió.

5. La comissió d’investigació incorporarà en els seus treballs la documentació 
elaborada pel Síndic de Greuges de Catalunya en relació amb les investigacions que 
la Institució està duent a terme amb relació a les actuacions dels cossos de seguretat 
a Catalunya posteriors a la publicació de la Sentència i els informes sobre la desobe-
diència civil no violenta.

6. Els treballs de la comissió d’investigació es reflectiran en un dictamen.
7. El termini per a la realització dels treballs de la comissió d’investigació serà 

pel temps necessari per a l’execució del pla de treball i l’elaboració del dictamen i, 
com a màxim, fins a la finalització de la legislatura.

8. Donar trasllat d’aquest Acord al Parlament de Catalunya.

Reg. 51114

A la Mesa del Parlament
En relació amb l’expedient amb número de tramitació 252-00020/12, em plau 

de trametre-us el certificat de l’acord adoptat en la sessió del Govern de la Genera-
litat del dia 12 de novembre de 2019 pel qual s’aprova la iniciativa SIG19PRE1584 
Proposta d’acord del Govern pel qual es dona trasllat al Parlament de Catalunya del 
contingut de la proposta de creació de la comissió d’investigació amb relació als fets 
ocorreguts arran de la publicació de la Sentència núm. 459/2019, de 14 d’octubre, del 
Tribunal Suprem, així com el text de referència.

Barcelona, 12 de novembre de 2019
El secretari del Govern, Víctor Cullell i Comellas

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 12 de novembre de 2019, 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del president, s’aprova la iniciativa SIG19PRE1584 Proposta d’acord 

del Govern pel qual es dona trasllat al Parlament de Catalunya del contingut de la 
proposta de creació de la comissió d’investigació amb relació als fets ocorreguts 
arran de la publicació de la Sentència núm. 459/2019, de 14 d’octubre, del Tribunal 
Suprem.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
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Acord
del Govern pel qual es dona trasllat al Parlament de Catalunya del contingut de 

la proposta de creació de la comissió d’investigació amb relació als fets ocorreguts 
arran de la publicació de la Sentència núm. 459/2019, de 14 d’octubre, del Tribunal 
Suprem.

En data 29 d’octubre de 2019, el Govern va acordar sol·licitar al Parlament la 
creació d’una comissió d’investigació amb relació als fets ocorreguts arran de la pu-
blicació de la Sentència núm. 459/2019, de 14 d’octubre, del Tribunal Suprem.

De conformitat amb el que disposen els articles 63.3 i 67.1 del Reglament del 
Parlament de Catalunya;

A proposta del president de la Generalitat, el Govern

Acorda:
1. La comissió d’investigació, sol·licitada mitjançant l’Acord del Govern de 29 

d’octubre de 2019, ha de tenir la composició que es determini per la Junta de Por-
taveus del Parlament de Catalunya d’acord amb el que s’estableix l’article 67.2 del 
Reglament del Parlament de Catalunya.

2. La comissió d’investigació té per objecte i abast l’anàlisi i investigació de l’im-
pacte de la Sentència núm. 459/2019, de 14 d’octubre, del Tribunal Suprem, en la 
preservació dels drets i les llibertats fonamentals, així com de l’actuació dels cossos 
de seguretat a Catalunya en els aldarulls i actes vandàlics ocorreguts durant els dies 
posteriors a la publicació d’aquesta Sentència.

3. Els continguts bàsics del pla de treball de la comissió d’investigació són:
a) Anàlisi i documentació dels fets ocorreguts durant els dies posteriors a la pu-

blicació de la Sentència amb relació als drets d’expressió, manifestació i reunió, i 
dels aldarulls i actes vandàlics.

b) Anàlisi de la intervenció dels diferents cossos de seguretat a Catalunya.
c) Anàlisi de la possible vulneració dels drets fonamentals dels ciutadans, de la 

seva llibertat d’expressió, manifestació i reunió, i de les garanties processals i judi-
cials en les detencions efectuades.

d) Anàlisi i recomanacions en l’actuació davant de casos de desobediència civil 
no violenta.

e) Anàlisi sobre les diferents formes d’actuar i mitjans necessaris emprats en ca-
sos similars en altres països de la Unió Europea.

4. La comissió d’investigació podrà incorporar especialistes en un nombre no 
superior al dels diputats membres de la comissió.

5. La comissió d’investigació incorporarà en els seus treballs la documentació 
elaborada pel Síndic de Greuges de Catalunya en relació amb les investigacions que 
la Institució està duent a terme amb relació a les actuacions dels cossos de seguretat 
a Catalunya posteriors a la publicació de la Sentència i els informes sobre la desobe-
diència civil no violenta.

6. Els treballs de la comissió d’investigació es reflectiran en un dictamen.
7. El termini per a la realització dels treballs de la comissió d’investigació serà 

pel temps necessari per a l’execució del pla de treball i l’elaboració del dictamen i, 
com a màxim, fins a la finalització de la legislatura.

8. Donar trasllat d’aquest Acord al Parlament de Catalunya.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.11.2019 al 25.11.2019).
Finiment del termini: 26.11.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2019.
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 450/XII, sobre la construcció 
de l’Institut Vallcarca, de Barcelona
290-00420/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 50445 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 450/XII, sobre la 
construcció de l’Institut Vallcarca, de Barcelona (tram. 290-00420/12), us informo 
del següent:

Des del Departament d’Educació i des del Consorci d’educació de Barcelona 
s’està treballant en el calendari d’execució de l’obra de construcció de l’Institut Vall-
carca de Barcelona, que estarà finalitzat abans de l’estiu de 2020.

El mes d’abril de 2019 el Govern va aprovar l’encàrrec a l’empresa pública In-
fraestructures de la Generalitat de Catalunya (Infraestructures.cat) l’execució de les 
obres per la nova construcció de l’Institut Vallcarca de Barcelona, amb una despesa 
de 5.700.000 euros.

Està previst que l’Institut Vallcarca obri l’oferta de matrícula el curs escolar 
2022-2023.

Barcelona, 4 de novembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 471/XII, sobre l’assetjament a 
periodistes
290-00435/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 50896 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 168.4 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 471/XII, sobre l’assetjament a 
periodistes (tram. 290-00435/12, us informo, amb el document annex facilitat per 
la Direcció General de Comunicació del Govern de les actuacions que s’han portat 
a terme.

Barcelona, 7 de novembre de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex
En compliment a l’esmentada Resolució volem fer avinent el següent:
El Govern sempre ha condemnat qualsevol acte de violència i agressió vagi con-

tra qui vagi, i es produeixi on es produeixi.
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En conseqüència, el Govern també condemna, de manera molt ferma, les agres-
sions que puguin patir periodistes i mitjans de comunicació, que, a més, en aquest 
cas, representen un atac contra la llibertat d’expressió i d’informació.

Quan tenim coneixement de casos com aquests, des de la Direcció General de 
Comunicació ens hi posem en contacte per traslladar la solidaritat i suport del Go-
vern i posar-nos a la seva disposició.

Jaume Clotet i Planas, director general

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 94/XII, sobre la política financera 
i pressupostària
390-00094/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 50601 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 94/XII, sobre la política financera i 
pressupostària (tram. 390-00094/12), us informo del següent:

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos va aprovar un 
acord que estableix una condicionalitat addicional a Catalunya per garantir la pres-
tació de serveis públics a Catalunya en defensa de l’interès general. Aquest acord es 
va publicar al BOE, a l’ordre PRE/2545/2015. Segons l’acord, aquestes condicions 
s’han de mantenir fins que la CDGAE apreciï que ha desaparegut la situació de risc 
a Catalunya que posa en perill la prestació de serveis públics. Posteriorment a aques-
tes condicions, la CDGAE en va aprovar de noves, concretament les relacionades 
amb l’aplicació de l’article 155, que actualment ja no estan vigents. La derogació de 
les mesures de l’ordre PRE/2545/2015 hauria de ser un tema de tràmit. No obstant 
això, el Vicepresident del Govern ha reclamat públicament la retirada d’aquestes 
mesures ja que les motivacions que les justificaven ja no es donen. Actualment, les 
finances de la Generalitat garanteixen la prestació dels serveis públics. Recordar 
que, l’any 2018, la Generalitat va complir amb tots els objectius d’estabilitat pressu-
postària. Les causes que fan que es mantingui aquesta mesura de control addicional 
les hem de buscar en altres motivacions.

Pel que fa a l’aplicació de la regla de despesa, fins a l’actualitat no ha condicionat 
la Generalitat, ja que el compliment de l’objectiu de dèficit ha estat més restrictiu. 
En els propers anys però, és previsible que la regla de despesa afecti i condicioni la 
inversió pública i el creixement futur.

En relació amb la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Lo-
cal, en aquesta legislatura hem continuat demanant al Govern de l’Estat la seva de-
rogació, en consens amb els ens locals i les entitats municipalistes. Es va incloure 
als punts de la trobada dels presidents Sànchez i Torra, als temes de debat de la co-
missió mixta Estat-Generalitat i s’ha estat treballant de manera més específica amb 
la creació del Grup de Treball per fer front a la mancança de funcionaris habilitats 
nacionals.

La Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran ha impulsat, 
a instàncies del Parlament de Catalunya, la creació d’un grup de treball entre la Ge-
neralitat, la Sindicatura de Comptes, l’Oficina Antifrau de Catalunya, el Govern de 
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l’Estat, les associacions d’ens locals i els professionals per a estudiar el retorn de les 
competències de selecció de Funcionaris Habilitats Nacionals.

A la primera sessió d’aquest grup de treball totes les administracions i institu-
cions convocades van designar representants excepte el Govern de l’Estat, que no va 
designar-ne cap. Es van enviar correus electrònics a la delegada del govern de l’Estat 
a Catalunya demanant la designació de representants, així com la convocatòria de 
constitució del grup de treball, i no es va rebre mai cap resposta.

Som coneixedors que la manca de Funcionaris Habilitats Nacionals a Catalunya 
és un problema greu que pot arribar a paralitzar un ajuntament. Per això, i davant la 
inoperància de l’Estat, aquest Govern es planteja desenvolupar les eines necessàries 
per fer front a les necessitats dels ens locals en relació amb el dèficit del personal 
funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional (FHN), com 
ara el desenvolupament del Registre català de personal Funcionari Habilitat Nacio-
nal, la creació d’una borsa d’interins en l’àmbit de de Catalunya per a la provisió de 
llocs reservats a aquest personal i la publicació de la llista de places relatives.

Finalment, amb relació a posar en marxa una reforma fiscal en el marc dels pres-
supostos per al 2020, recordar que el Govern ha presentat i el Parlament ha aprovat 
nous impostos que s’insereixen de ple en l’àmbit de l’anomenada fiscalitat verda: 
l’impost sobre les emissions de l’aviació comercial, l’impost sobre les emissions de 
gasos de la indústria i l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles i la modi-
ficació de l’impost sobre els grans establiments comercials. En aquesta línia, està 
previst fer l’estudi de l’eficiència dels impostos esmentats –i, eventualment i com a 
conseqüència dels resultats dels estudis, modificar-los–, així com estudiar la viabi-
litat de crear-ne de nous que incideixin en la mateixa línia de la reducció de gasos 
contaminants i de millora en l’eficiència i sostenibilitat de les activitats que incidei-
xen en el medi ambient.

Per altra banda, i en relació amb els tributs propis en què es consideren les emi-
ssions de CO2, cal tenir present que el Govern, per una banda, està duent a terme 
les tasques necessàries per a la implantació efectiva de l’impost sobre les emissions 
de CO2 dels vehicles; i, per una altra, té en estudi per a la seva definició i aprovació 
l’impost sobre les activitats econòmiques que generen gasos amb efecte hivernacle, 
d’acord amb allò previst en la disposició final 11a de la Llei 6/2017, de l’1 d’agost, 
del canvi climàtic. Cal fer avinent que la definició i disseny d’aquest darrer impost 
–i, més concretament, dels seus elements de quantificació– s’haurà de fer de manera 
que resulti compatible amb el sistema del mercat de drets d’emissió.

En el marc d’elaboració dels pressupostos per al 2020, el Govern està compro-
mès a cercar els suports pressupostaris necessaris per a la seva aprovació i està obert 
a negociar mesures fiscals que suposin avançar cap a un sistema fiscal més progres-
siu i que aconsegueixin reduir les externalitats negatives de caràcter ambiental.

Barcelona, 28 d’octubre de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalu-

nya i conseller d’Economia i Hisenda
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Control del compliment de la Moció 98/XII, sobre la indústria i la 
inversió
390-00098/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 50675 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 98/XII, sobre la indústria i la inver-
sió (tram. 390-00098/12), us informo del següent:

En relació al punt 3.a), cal fer avinent que en l’Avantprojecte del pressupost per 
al 2019 que el Govern va explicar al Parlament el 27 de febrer de 2019, tenia previst 
un increment de 21,9 milions d’euros respecte del pressupost prorrogat de 2017 per 
destinar-lo a actuacions del Pacte Nacional per a la Indústria (PNI).

Atès que finalment el Govern no va aprovar el Projecte de llei de pressupost 2019 
per la falta de suports parlamentaris, es manté vigent la situació de pròrroga pres-
supostària, que garanteix el compliment dels acords pactats per a 2017, però que no 
permet anar més enllà.

Actualment el Govern de la Generalitat està elaborant l’Avantprojecte del pres-
supost per al 2020, que permetrà donar continuïtat al desenvolupament del Pacte.

Quant al punt 3.b), la transformació digital de la indústria és una prioritat per al 
Govern, ja que es configura com un factor decisiu de competitivitat a curt termini. 
S’estima que la implantació de noves tecnologies, la connectivitat entre els sistemes 
al llarg de la cadena de valor i la interacció entre humans i màquines incrementarà 
l’eficiència dels sistemes productius en un 25%.

En aquest sentit, el PNI proposa un seguit de mesures dirigides a facilitar la di-
gitalització de les empreses. Així per exemple, el Departament d’Empresa i Conei-
xement, a través d’ACCIÓ, està ultimant un programa dedicat a la transformació 
tecnològica del teixit empresarial cap a la indústria 4.0. Aquest programa inclourà 
mesures de sensibilització, acompanyament en la planificació de la transformació 
tecnològica i ajuts dedicats a la definició i implementació de plans d’actuació.

Aquest programa també acollirà iniciatives com la participació a fires de referèn-
cia (ex. Hannover Messe) o els market places d’indústria 4.0.

Addicionalment, des del Departament d’Empresa i Coneixement es continua do-
nant suport de forma contínua a Eurecat i resta d’agents acreditats Tecnio, com a 
proveïdors de referència en solucions adreçades a la transformació tecnològica del 
teixit empresarial.

En relació amb el punt 3.c), la darrera edició del Mobile World Congress va si-
tuar Barcelona com a Capital Mundial de la 5G i el Govern ha impulsat l’Estratègia 
5G de Catalunya com una estratègia de país.

Catalunya disposa de capacitats que la configuren com un pol d’atracció per al 
desplegament tecnològic, de serveis i de nous models de negoci associats a la tec-
nologia 5G. Per entendre què permet aquest posicionament a escala internacional, 
cal tenir present les diferents capacitats inherents a Catalunya, com són les infra-
estructures de telecomunicacions disponibles, que permetran el desplegament de la 
tecnologia 5G amb més celeritat arreu del territori, el posicionament com a país en 
captació d’inversió i generació d’innovació i la repercussió que ofereix a escala in-
ternacional la capitalitat mundial del mòbil.

Així, el Govern impulsa iniciatives com 5G Barcelona, gràcies a la qual, re-
centment es va fer una prova pionera a Albatàrrec (Segrià) per convertir un camp 
de nectarines en el primer connectat amb 5G de tot l’Estat; un exemple de com la 
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connectivitat 5G pot tenir múltiples aplicacions en sectors tant diversos com el món 
rural, la salut o la indústria.

El passat 22 d’octubre es va aprovar l’encàrrec del Departament de Polítiques 
Digitals i Administració a l’empresa pública Infraestructures.cat per licitar les obres 
que permetran finalitzar el desplegament de la xarxa de fibra òptica de la Genera-
litat. Així, es fa efectiu el compromís del Govern, expressat en nombroses ocasions 
pel conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, de tenir connectades 
totes les capitals de comarca l’any 2020.

En total, el Govern destinarà 16,5 milions d’euros a aquests treballs de connexió, 
que suposaran l’estesa de 382 quilòmetres de cable de fibra òptica. Un cop enllesti-
des les obres, tindran un impacte directe per a més de 208.000 habitants. D’aquesta 
manera, s’assolirà la xifra de 6,4 milions d’habitats amb connexió, que suposa el 
84% de la població de Catalunya.

Actualment, la Generalitat compta amb punt de connexió a 29 capitals de co-
marca. Un cop realitzats els treballs, el Govern garanteix l’arribada de la fibra òpti-
ca a les 13 capitals de comarca restants: Banyoles (Pla de l’Estany), el Pont de Suert 
(Alta Ribagorça), el Vendrell (Baix Penedès), Falset (Priorat), Gandesa (Terra Alta), 
les Borges Blanques (les Garrigues), Moià (Moianès), Montblanc (Conca de Bar-
berà), Puigcerdà (Baixa Cerdanya), Solsona (Solsonès), Sort (Pallars Sobirà), Valls 
(Alt Camp) i Vielha (Val d’Aran). Així, aquest desplegament de la fibra garanteix 
la vertebració del país, donat que aquestes 13 comarques són les més afectades pel 
despoblament en els seus municipis.

Aquests treballs no només tindran impacte en les capitals de comarca, sinó tam-
bé en els municipis que hi ha al seu pas i que també quedaran connectats amb fibra 
òptica. A més, el Govern preveu també connectar 43 polígons industrials d’arreu del 
país. S’assolirà així el total de 386 polígons connectats.

A banda de la connexió de les capitals de comarca el 2020 i els municipis al seu 
pas, el Govern treballa també per fer arribar la fibra òptica pública a tots els muni-
cipis catalans l’any 2023. Per fer-ho possible, està teixint acords amb les administra-
cions locals d’arreu del país perquè la fibra òptica es pugui desplegar a través d’in-
fraestructures titularitat dels ens locals.

El passat mes de març, la Generalitat i les quatre diputacions de Catalunya van 
signar el compromís nacional per al desplegament de la fibra òptica segons el qual el 
Govern i les quatre diputacions desplegaran 4.260 quilòmetres més de xarxa fins al 
2023. Fins ara, ja s’han desplegat 4.900 quilometres de fibra òptica de la Generalitat.

El projecte d’extensió de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya 
està cofinançat pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Euro-
pea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Quant al punt 3.d), el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya planteja la seva 
oferta formativa orientada a donar resposta a les necessitats d’un mercat de treball 
en continua transformació.

En aquest procés de canvi, la industria 4.0 contempla noves tècniques de produc-
ció avançades i tecnologies intel·ligents que requeriran formació especialitzada per 
part de les persones.

Per tal de reforçar l’acció d’adaptació dels plans formatius dels SOC a les ne-
cessitats d’aquesta nova industria 4.0, amb data 11 de juny de 2019 s’ha subscrit un 
Conveni amb el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesional per qualificar com a Centre de Referència Nacional 
el Centre d’Innovació i Formació Professional per a l’Ocupació (CIFO) de Sant Feliu 
de Llobregat, en l’àrea professional d’Operacions Mecàniques de la família profes-
sional de Fabricació Mecànica en l’àmbit de la formació professional (Reial Decret 
509/2019, de 30 d’agost).
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Aquest fet permet impulsar programes formatius d’Operacions Mecàniques in-
novadors i experimentals en matèria de formació professional connectats amb el nou 
concepte industrial. El disseny dels programes es fan en comú acord amb el sector 
productiu, i una vegada resten validats per acompliment dels objectius proposats, 
poden ser proposats com a nova especialitat del Catàleg Nacional de Qualificacions 
Professionals.

Aquesta formació experimental requereix d’un procés d’observació i anàlisi de 
l’evolució dels sectors productius per tal d’adequar la oferta de formació a les neces-
sitats i els processos de producció que demanda la indústria 4.0. I, en aquest sentit, el 
CIFO Sant Feliu porta anys incorporant en la seva programació cursos amb contin-
guts formatius relacionats amb la Indústria 4.0. A mesura que les tecnologies asso-
ciades a aquesta indústria han anat apareixent o evolucionant, el CIFO Sant Feliu 
ha trobat la forma de donar resposta a les necessitats formatives generades. Actual-
ment, s’estan desenvolupant cursos relacionats amb la Robòtica, els sistemes d’au-
tomatització, la sensòrica, la integració de processos productius, la impressió 3D, la 
simulació de processos en 3D, la realitat augmentada i els sistemes d’automatització 
de magatzems intel·ligents, entre d’altres.

Per a la programació del 2020, a tota la formació abans esmentada s’incorpora-
ran accions formatives relacionades amb Internet de les Coses (IOT), realitat virtu-
al, ciberseguretat industrial i robòtica col·laborativa.

I, d’altra banda, per donar respostes formatives a les tecnologies associades al 
camp de la informàtica, el CIFO de la Violeta programa accions formatives de Big 
Data, Núvol i Ciberseguretat a la xarxa.

L’adequació de la tecnologia a l’oferta formativa es realitza a través de programes 
formatius experimentals en fase de validació o s’incorpora la tecnologia a Certifi-
cats de Professionalitat ja existents. El CIFO Sant Feliu com a CRN té la possibilitat 
de validar a través de l’experimentació aquestes especialitats perquè s’incorporin al 
Catàleg Nacional d’Especialitats o bé incorporar-les als CPs quan realitza la seva 
actualització. També hi ha la possibilitat de fer aportacions a l’Instituto Nacional de 
las Cualificaciones (INCUAL), quan realitza l’actualització de les Qualificacions 
Professionals.

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya planteja la seva oferta for-
mativa per donar resposta a les necessitats d’un mercat de treball en continua trans-
formació i, concretant en la indústria 4.0, donar compliment al PNI.

De fet, la formació professional contínua té per objectiu aconseguir el desenvolu-
pament professional i personal de les persones treballadores, que millorin les seves 
competències i habilitats per el desenvolupament de la seva ocupació o pel pas a al-
tres sectors emergents en els que es crea ocupació.

En aquest context, en el marc dels treballs del PNI es va recollir que la industria 
4.0 contempla noves tècniques de producció i tecnologies que requereixen formació 
especialitzada.

Les actuacions realitzades pel Consorci en el marc del PNI en relació amb la In-
dústria 4.0 han estat les següents:

1) Des de 2017 s’han dissenyat i actualitzat programes formatius per respondre 
als reptes de la Indústria 4.0 en el marc dels Grups d’Actualització Permanent del 
Catàleg d’accions formatives (GAP) del Consorci per a la Formació Contínua de 
Catalunya.

Aquestes accions formatives després s’inclouen en els programes subvencionats, 
i s’han de sol·licitar i executar seguint aquesta programació.

En els Grups d’Actualització Permanent del Catàleg d’accions formatives (GAP) 
es treballa amb els experts dels diferents sectors productius per incorporar o actua-
litzar les especialitats, en aquests sentit assisteixen i participen experts de patronals, 
sindicats, gremis, centres tecnològics i col·legis professionals.
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2) S’ha prioritzat en les convocatòries les accions formatives relacionades amb 
la Indústria 4.0 de tots els sectors productius, de tal manera que els programes for-
matius que incloïen aquestes accions han obtingut una valoració tècnica superior.

3) S’han creat dues línies TIC en les convocatòries de formació per a persones 
treballadores ocupades. Això ha permès separar la formació tradicional d’aplica-
cions informàtiques de la formació exclusiva de TIC 4.0 i prioritzar-la amb una 
dotació econòmica extraordinària destinada exclusivament les especialitats forma-
tives dels programes de formació de l’àmbit industrial relacionat a la Indústria 4.0. 
Concretant en xifres:

3.1) Als Programes de Formació dels anys 2018-2019 només a la part TIC s’ha 
dedicat:

– Aplicacions informàtiques: 1.796.400,00 d’euros.
– TIC 4.0: 770.400,00 d’euros.
Amb aquest finançament de TIC 4.0 està previst que durant l’any 2019 es formi 

un total de 1.529 persones en formació exclusiva de TIC 4.0 (actualment han finalit-
zat 1.320 i els programes finalitzen el 5 de desembre).

Les especialitats més realitzades han estat les relacionades amb el Big Data, la 
Ciberseguretat, la transformació digital, la realitat virtual i realitat augmentada, la 
fabricació additiva, la virtualització amb VMWARE, i certificacions de fabricant de 
Microsoft, CISCO, Java.

3.2) Als Programes de Formació dels anys 2019-2020 només a la part TIC s’ha 
dedicat:

– Aplicacions informàtiques: amb un total d’1.900.000,00 euros.
– TIC 4.0: amb un total de 855.000,00 euros.
Així doncs s’ha incrementat la dotació pressupostària respecte de l’any anterior.
Aquests programes s’executaran durant aquest darrer trimestre i fins el setembre 

de 2020.
4) Per tal de d’incidir en alts nivells de qualificació professional requerits en al-

gun àmbits de la industria 4.0, amb data 3 d’octubre de 2019 s’ha subscrit un Conve-
ni entre el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat (Departament 
d’adscripció de la Secretaria d’Universitats i Recerca) i el Consorci per a la Forma-
ció contínua de Catalunya.

De fet, el PNI preveu, dins de la línia estratègica 3 Formació Contínua, l’actua-
ció 3.4 «Promoure la integració dels nivells superiors de qualificació entre l’àmbit 
universitari i el de la Formació Contínua».

Per aquest motiu s’està treballant en formació equivalent o assimilable entre els 
nivells 4 i 5 de qualificació professional (propis de l’àmbit universitari) amb deter-
minades accions de formació professional contínua.

Per instrumentalitzar l’actuació, el Pacte preveia la constitució d’un grup de tre-
ball entre el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (Consorci) i el Con-
sell Interuniversitari de Catalunya (Consell).

Aquest grup de treball es va constituir en data 20 de febrer de 2018 i en l’acta 
de constitució el Consorci es comprometia a elaborar una proposta de col·laboració.

Per elaborar la proposta de col·laboració es va començar per fer una anàlisi de la 
demanda formativa de les persones treballadores amb estudis universitaris, com a 
potencials participants en formació professional contínua, i les necessitats transme-
ses per part dels sectors productius que participen en el Consorci a través dels Grups 
d’Actualització Permanent del Catàleg d’Accions Formatives, on participen organit-
zacions empresarials, sindicals, gremis, associacions, col·legis professionals, etc..

Per aquest motiu, l’objectiu d’aquesta anàlisi ha derivat en una proposta de la 
programació d’accions formatives alineades amb els nivells 4 i 5 de qualificació i 
que no tenen prou cobertura per donar resposta a les necessitats formatives detec-
tades des de la xarxa d’entitats de formació que executen programes de formació 
subvencionats per a treballadors, de tal manera que es pogués avaluar si podien ser 
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impartides de manera directa per les Universitats, atès que són les competents nor-
mativament per desenvolupar formació dels esmentats nivells 4 i 5 al nostre territori.

A partir de les conclusions extretes en un estudi de les necessitats, des de la Sub-
direcció de Programes es va identificar que era prioritari treballar les competències 
tecnològiques de la Indústria 4.0 en un nivell de formació de postgrau.

A més, els participants tenen interès en que sigui formació capitalitzable i re-
coneixible en el seu currículum i dins del sistema universitari, com a formació de 
postgrau i mitjançant crèdits ECTS, i es certifica com títol propi de la Universitat.

En aquest sentit, les universitats tenen l’expertesa, l’equip docent, els mitjans di-
dàctics i, en resum, la capacitat i el coneixement per impartir-les i donar resposta a 
aquesta necessitat.

Com a resultat, aquest primer any es planteja un pilot amb 9 universitats partici-
pants, que proposen programes formatius específics assimilables als nivells de qua-
lificació 4 i 5 (propis de l’àmbit universitari). Una formació que sigui reconeixible 
com a postgrau amb 150 hores i 15 crèdits ECTS (Sistema Europeu de Transferència 
de Crèdits), pel seu reconeixement oficial dins de l’àmbit universitari.

El requisit per a la proposta dels programes és que tots estiguessin orientats cap 
a l’especialització dels perfils professionals més demandats per les empreses en el 
marc del PNI i els reptes de la transformació industrial.

Així doncs, està previst desenvolupar un pilot en la programació universitària de 
2019/2020 entre finals de 2019 i el primer semestre de 2020.

De les 9 propostes presentades tenim diversitat dins de la Indústria 4.0:
– 3 són de l’àmbit del Big Data.
– 2 són de Ciberseguretat.
– 2 són de Transformació digital de l’empresa.
– 1 sobre Realitat virtual i realitat augmentada en automoció.
– 1 sobre metodologia Agile a la Indústria 4.0.

Pel que fa al punt 3.e), el passat dia 8 de juliol, la consellera d’Empresa i Co-
neixement va presentar a la Comissió Executiva Permanent del Consell Català de 
l’Empresa les línies mestres del programa de suport a la indústria de la mobilitat 
i l’automoció que el Departament d’Empresa i Coneixement impulsa mitjançant la 
Direcció general d’Indústria i ACCIÓ.

Aquest pla es justifica pel paper preponderant del sector de l’automoció en el 
conjunt de l’economia catalana, amb una ocupació de més de 140.000 persones i 
una aportació al PIB de més del 10%, i pels grans canvis que suposaran el vehicle 
connectat, el vehicle autònom, l’electromobilitat i la reducció d’emissions i les noves 
pautes de consum, entre d’altres.

En aquest sentit, s’ha posat en marxa un procés per a dissenyar les línies estra-
tègiques i les posteriors actuacions que contribueixin a enfortir la competitivitat del 
sector i que s’articula al voltant de:

– El diàleg amb les empreses i els agents del sector per escoltar la seva proble-
màtica i adequar l’actuació pública a les seves necessitats.

– El diàleg amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives 
amb la voluntat de seguir impulsant polítiques industrials compartides amb els agents 
econòmics i socials, com ja s’està fent amb el Pacte Nacional per a la Indústria.

– La col·laboració amb el Ministeri d’Indústria i altres administracions per tal de 
sumar esforços i treballar conjuntament en favor de les empreses

Es proposa que els eixos d’actuació del programa de suport per acompanyar les 
empreses en el procés de transformació del sector es focalitzin en:

– Innovació i nous models de negoci
– Internacionalització i Inversió
– Talent i ocupació
– Infraestructures de suport
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Quant al punt 3.f), la pràctica totalitat dels productes de l’Institut Català de Fi-
nances (ICF) i d’AVALIS, excepte algunes línies de crèdit sectorials (habitatge so-
cial, agrari...), atenen les necessitats de les empreses industrials del país i/o que 
operen a Catalunya, tant pel que fa al finançament de la inversió, com necessitat de 
circulant. En funció de l’empresa i el projecte, la finalitat i el sector en què opera, 
poden tenir algun avantatge financer addicional. En tot cas, l’ICF analitza els pro-
jectes a finançar per valorar-ne la seva viabilitat, des del punt de vista empresarial 
i financer.

No obstant això, l’ICF, amb la col·laboració del Departament d’Empresa i Conei-
xement, disposa de productes específics per a la indústria. Tal és el cas de:

– ICF indústria 4.0 - Préstecs per a empreses industrials i de serveis relacionats 
que impulsin projectes d’inversió que generin impacte positiu en la capacitat pro-
ductiva, l’ocupació, la dinamització de l’activitat en la cadena de valor a nivell local 
i l’ús intensiu de la innovació, a través de la digitalització de la indústria mitjançant 
l’aplicació de la connectivitat, les tecnologies de la informació i la comunicació, la 
robòtica i la sensòrica en els processos, així com projectes de recerca i desenvolupa-
ment. Compten amb una bonificació del cost financer (fins a un 2% del tipus d’inte-
rès) per part del Departament d’Empresa i Coneixement.

– ICF pime indústria - Préstecs per a pimes industrials i de serveis relacionats, 
per finançar inversions i/o necessitats de circulant en els àmbits de la innovació, la 
internacionalització i la industrialització. Les operacions aprovades a través d’aques-
ta línia compten amb una garantia del 50% del nominal del préstec part del Depar-
tament d’Empresa i Coneixement.

– Reactivació industrial - Préstecs destinats a reactivar l’activitat industrial, mi-
llorar la competitivitat i afavorir la creació d’ocupació. En aquest cas es financen 
tant projectes d’inversió per a la implantació, creació o millora d’establiments in-
dustrials, incloent-hi una part de circulant, així com plans de millora de la compe-
titivitat (desenvolupament de nous productes o sistemes de producció avançats). El 
Departament d’Empresa i Coneixement assumeix el 80% del risc de les operacions 
aprovades a través d’aquesta línia.

També gran part dels instruments de Capital Risc (tant pel que fa a fons parti-
cipats per l’ICF com gestionats per ICF Capital i IFEM) tenen com a destinataris 
eventuals les empreses industrials, d’acord amb la política d’inversions de cada ins-
trument.

Es poden consultar tots els productes disponibles al web de l’ICF: www.icf.cat

Finalment, pel que fa al punt 3.g), cal fer esment que les decisions i les actua-
cions del Govern que afecten el teixit econòmic tenen l’objectiu de crear un entorn 
favorable per al desenvolupament de les activitats econòmiques, per tal que pu-
guin generar riquesa i crear llocs de treball. Iniciatives com el mateix PNI van en 
aquest sentit. I, en qualsevol cas, els bons resultats de l’any 2018 pel que fa a capta-
ció de projectes d’inversió estrangera que van experimentar un creixement del 20% 
en comparació amb l’any anterior, amb una inversió de 322 milions d’euros i 5.455 
llocs de treball creats, mostren que les empreses no perceben la incertesa i insegu-
retat jurídica a què es fa referència en aquesta resolució.

Barcelona, 31 d’octubre de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

http://www.icf.cat
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Control del compliment de la Moció 99/XII, sobre l’escola inclusiva
390-00099/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 50929 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 99/XII, sobre l’escola inclusiva 
(tram. 390-00099/12), us informo del següent:

Tot l’alumnat escolaritzat en el Servei d’Educació de Catalunya és objecte de 
l’atenció educativa establerta en el Decret 150/2017, del 17 d’octubre, de l’atenció 
educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Un dels principis fonamentals del sistema educatiu català és la cohesió social i 
l’educació inclusiva com a base d’una escola per a tothom. De manera que l’atenció 
educativa de tot l’alumnat del nostre sistema educatiu es regeix pel principi d’escola 
inclusiva.

D’acord amb l’establert a l’article 81 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educa-
ció, els projectes educatius dels centres han de considerar els elements curriculars, 
metodològics i organitzatius per a la participació de tot l’alumnat en els entorns es-
colars ordinaris, independentment de llurs condicions i capacitats.

El Departament d’Educació té com a prioritat indiscutible desplegar aquest De-
cret i treballar per consolidar-lo a través de mesures tan necessàries com l’organitza-
ció dels centres a fi d’atendre la diversitat de l’alumnat amb diferent grau d’intensitat 
de mesures i suports universals, addicionals i intensius. Amb aquest objectiu s’ha 
fet difusió del Decret per mitjà de tots els canals de comunicació i xarxes socials 
de què disposa el Departament d’Educació i s’ha impartit formació als docents i als 
professionals d’atenció educativa.

Actualment s’està treballant també en la regulació de l’atenció educativa en totes 
les etapes educatives i en cadascun dels ensenyaments, inclosa la transició a la vida 
adulta; un exemple clar es troba en la creació dels itineraris formatius específics 
(IFE), que estan en ple procés de desenvolupament i de millora contínua, l’Atenció 
Educativa Domiciliària (AED) i la creació del CEEPSIR.

Des del Departament d’Educació es té molt present la necessitat de formar als 
professionals encarregats del monitoratge de suport de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials, és per aquest motiu, que s’està treballant per oferir forma-
cions adreçades a diferents agents de la comunitat educativa, entre els quals es troba 
el col·lectiu de monitors de suport a alumnat amb necessitats educatives especials. 
Igualment, s’està col·laborant amb el Departament de Salut per oferir properament 
formacions que puguin ser útils i profitoses per als monitors i dotar-los de les eines 
necessàries per a que puguin desenvolupar les seves tasques vers l’alumnat amb ne-
cessitats de salut.

També amb el Departament de Salut s’està treballant en un acord marc respecte 
als alumnes amb malalties cròniques que ha de servir per sistematitzar la detecció 
precoç d’aquest alumnat i millorar el traspàs d’informació entre ambdós departa-
ments. Aquest acord marc també servirà per definir l’atenció de l’alumnat amb ne-
cessitats de salut tant en centres d’educació ordinaris com en centres d’educació 
especial.

En els darrers cursos i de manera continuada s’ha anat incrementant el personal 
de suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials en els centres d’origen. 
Concretament en els darrers tres cursos s’ha produït un increment del 15% en el vo-
lum d’hores del personal de suport a l’alumnat que manifesta dificultats en l’autono-
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mia personal i la regulació de la conducta, per facilitar la seva inclusió educativa, el 
desenvolupament integral i per aconseguir una autonomia personal major.

Paral·lelament s’han fet esforços importants en l’atenció de l’alumnat amb proble-
mes de salut i de mobilitat, perquè rebin l’atenció d’un monitor de suport i puguin 
participar en les activitats extraordinàries programades en el seu centre.

El darrer curs escolar es van impartir formacions sobre l’atenció a la diversitat i la 
inclusió als mestres d’educació especial, als equips d’assessorament i orientació psi-
copedagògica (EAP), als serveis educatius específics (CREDA, CREDV i CRETDIC), 
als professionals de les aules integrals de suport (AIS), als professionals dels centres 
d’educació especial per esdevenir centres d’educació proveïdors de serveis i recursos 
(CEEPSIR), als professionals dels centres amb suports intensius per a l’escolarització 
inclusiva (SIEI) que incorporen aquest recurs per primera vegada, al grup de referents 
d’atenció educativa inclusiva (RAI) en el territori, als formadors de formadors i al per-
sonal docent en general.

Tot i els esforços realitzats, som conscients que és prioritari continuar en aquest 
procés de millora contínua de la qualitat de l’atenció educativa, considerant sempre 
el benestar, el desenvolupament integral i l’interès superior de tot l’alumnat.

Barcelona, 7 de novembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Moció 101/XII, sobre els Mossos 
d’Esquadra i les policies locals
390-00101/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 50785 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la 

Moció 101/XII (número de tramitació 390-00101/12) sobre els Mossos d’Esquadra 
i les policies locals.

Barcelona, 6 de novembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: conseller, del Departament d’Interior (reg. 50785).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 10.12.2019 al 15.01.2020) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
16.01.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2019.



BOPC 466
14 de novembre de 2019

4.50.02. Compliment de mocions 31 

Control del compliment de la Moció 108/XII, sobre la gestió del 
territori, la lluita contra el despoblament rural i els ajuts a zones que 
han patit incendis forestals
390-00108/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 50679; 50680 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.11.2019

Reg. 50679

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 108/XII, sobre la gestió del territori, 
la lluita contra el despoblament rural i els ajuts a zones que han patit incendis fores-
tals (tram. 390-00108/12), us informo del següent:

En resposta al punt 2a), la següent reunió de la Comissió Interdepartamental so-
bre Despoblament Rural està prevista pel 12 de novembre de 2019.

En aquesta reunió està previst confirmar els tres grups de treball que es van pro-
posar, que són: Grup 1 Polítiques Generals, Grup 2 Mobilitat i serveis i Grup 3 Ob-
servatori socioeconòmic.

Per iniciar properament els seus treballs, que es faran a través de la plataforma 
cercles, un espai per compartir documents i fer les tasques més àgils. Aquesta ma-
nera de treballar té l’objectiu de socialitzar les propostes dels representants dels de-
partaments del Govern amb l’objectiu que tothom en tingui coneixement i així sigui 
més senzill poder concretar-les.

En relació als treballs que s’han estat realitzant fins aquests moments, es pot des-
tacar, pel grup 3 de l’observatori socioeconòmic el que està desenvolupant la Fun-
dació del Món Rural a través de l’observatori del món rural, del que es presentaran 
les últimes dades que s’han estat treballant.

També, tal com es va quedar en l’última reunió, s’ha definit la zona del país on 
es focalitzaria l’atenció de la Comissió Interdepartamental de Despoblament Rural, 
i que es va fer coincidir amb el territori Leader.

Pel que fa al punt 2b), en el marc de la propera reunió, que es preveu per aquest 
mes de novembre, s’analitzarà tota la documentació i informació que s’ha estat tre-
ballant fins aquest moment i s’estudiarà si d’aquests treballs es poden establir ac-
cions concretes i un calendar d’aplicació, tenint present que la seva execució no és 
immediata ja que en el tems del despoblament intervenen molts factors.

Barcelona, 6 de novembre de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reg. 50680

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 108/XII, sobre la gestió del territori, 
la lluita contra el despoblament rural i els ajuts a zones que han patit incendis fores-
tals (tram. 390-00108/12), us informo del següent:

En resposta al punt c), amb l’objectiu de millorar la gestió forestal, i ja abans 
que el Tribunal Suprem anul·lés el Pla General de Política Forestal de Catalunya 
2014/2024, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ja esta-
va treballant, i ho continua fent juntament amb el sector, un Pla Estratègic Forestal 
de Catalunya on, a través de l’intercanvi entre els diferents actors del sector, s’estan 
definint quines són les mesures d’implantació ràpida que necessita el sector per asse-
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gurar-ne la viabilitat, no només com a activitat econòmica, sinó també com un ele-
ment fonamental en la prevenció d’incendis i la gestió de la superfície forestal. Entre 
aquestes mesures hi ha l’agrupació i governança del sector i la formació tècnica de 
seguretat i salut dels treballadors.

Paral·lelament s’estan iniciant els treballs per actualitzar el Pla General de Polí-
tica Forestal de Catalunya per, seguint els procediments establerts i necessaris, es 
pugui procedir a la seva aprovació.

Aquesta aprovació es preveu a mitjà termini perquè l’actualització vol dir tornar 
a parlar amb el sector i fer una anàlisi profunda per a què el Pla general de política 
forestal de Catalunya tingui recorregut i serveixi per millorar el sector.

En resposta al punt e), una vegada hagin culminat els treballs, relatius als infor-
mes i les actuacions del Govern en el si de la Comissió Interdepartamental sobre el 
Despoblament Rural es presentaran davant la comissió parlamentària corresponent.

Barcelona, 6 de novembre de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant 
el Ple perquè informi sobre la seva presumpta vinculació amb les 
eventuals accions al Parlament d’un grup dels comitès de defensa de 
la República
361-00019/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 50787).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019.

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 172 del Reglament del Parla-
ment, proposa la compareixença davant el Ple del Parlament següent: 

Càrrec
President de la Generalitat

Motivació
Les informacions aparegudes sobre la presumpta vinculació del president de la 

Generalitat amb eventuals accions d’un grup dels CDR al Parlament de Catalunya

Finalitat
Donar explicacions davant del Ple del Parlament sobre aquestes informacions

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el 
Ple perquè informi sobre la seva presumpta relació amb els detinguts 
que presumptament volien actuar contra el Parlament i el seu 
presumpte coneixement dels plans previstos
361-00020/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 50797).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 172 del Reglament del Parlament, 
proposa la compareixença davant el Ple del Parlament següent: 

Càrrec
President de la Generalitat

Motivació
Arran de les informacions aparegudes que vinculen el MH President amb les 

persones detingudes que presumptament volien actuar contra el Parlament

Finalitat
Informar de la relació del MHP de la Generalitat amb les persones detingudes, 

així com també, sobre el presumpte coneixement per part del President dels plans 
previstos per aquestes persones.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el 
conseller d’Educació sobre les conductes dels responsables dels 
centres amb relació als fets d’octubre de 2019
354-00197/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Sonia Sierra Infante, del GP Cs (reg. 50125).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Educació, 11.11.2019.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del secretari de Polítiques Educatives 
davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre les actuacions 
d’inspecció a les escoles catalanes amb relació als fets d’octubre 
del 2019
356-00622/12

SOL·LICITUD

Presentació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs (reg. 50126).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 11.11.2019.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Confederació 
Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya 
davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre la segregació 
escolar i la inclusió
356-00623/12

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 50450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 11.11.2019.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Mares i Pares d’Escoles Lliures de Catalunya 
davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre la segregació 
escolar i la inclusió
356-00624/12

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 50450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 11.11.2019.

Sol·licitud de compareixença d’Emilie Rivas, tècnica de polítiques 
d’infància i sensibilització de Save the Children Barcelona, davant 
la Comissió d’Educació perquè presenti l’informe «On tot comença: 
educació de 0 a 3 anys per a igualar oportunitats»
356-00631/12

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 50798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 11.11.2019.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs general de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 
diversos llocs de treball de l’escala general d’administrador 
o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del 
Parlament de Catalunya
500-00003/12

ADSCRIPCIÓ DEFINITIVA DE CANDIDATS

Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2019

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de juliol de 2019, va acordar 

convocar un concurs general de mèrits i capacitats per a proveir definitivament di-
versos llocs de treball de l’escala general d’administrador o administradora del Cos 
d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

D’acord amb la base 9 de la convocatòria, el concurs s’ha de resoldre a favor de 
l’aspirant que hagi obtingut la millor puntuació després del recompte dels mèrits i 
les capacitats al·legats, i després de tenir en compte l’ordre de preferència que hagi 
manifestat en la sol·licitud de participació, i comporta l’adscripció definitiva de l’as-
pirant al lloc de treball convocat.

De conformitat amb la base 9 de la convocatòria, el 7 de novembre de 2019 la 
comissió tècnica d’avaluació va acordar formular la proposta d’adscripció definiti-
va dels candidats, d’acord amb les puntuacions que han obtingut i havent tingut en 
compte l’ordre de preferència que van manifestar en la sol·licitud de participació.

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: 
Adscriure definitivament els candidats que apareixen en l’annex als llocs de tre-

ball que els han estat adjudicats, de l’escala general d’administrador o administrado-
ra del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya, amb efectes 
a partir de la data de la presa de possessió.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableixen els articles 
123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment adminis-
tratiu comú de les administracions públiques, un recurs de reposició davant l’òrgan 
convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest 
acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), o bé un recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el 
BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la ju-
risdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs 
que considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general
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Annex. Adscripció definitiva de funcionaris o funcionàries de carrera a 
llocs de treball de l’escala general d’administrador o administradora del 
Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya

Resolució del concurs

Cognoms i noms

Barral Fernández, Rosa Maria
Gestora de selecció i provisió de llocs (C1/8) - Departament de Recursos Humans

Blasco Argente, Glòria
Secretària (C1/7) - Oïdoria de Comptes i Tresoreria

Campano Balletbò, Joaquim
Gestor parlamentari de l’Àrea de Registre i Distribució de Documents (C1/9) - 

Departament de Gestió Parlamentària

Esteban Medina, Josep
Gestor econòmic (C1/8) - Oïdoria de Comptes i Tresoreria

Gómez Royuela, Glòria
Secretària (C1/7) - Direcció d’Estudis Parlamentaris

Lora Jiménez, Felisa
Gestora de contractació (C1/8) - Departament d’Infraestructures, Equipaments i 

Seguretat

Marzo Nicolau, Rosa Maria
Gestora econòmica (C1/8) - Oïdoria de Comptes i Tresoreria

Martín Nieto, Anna
Gestora econòmica (C1/8) - Oïdoria de Comptes i Tresoreria

Ordeig Solé, Montserrat
Gestora de contractació (C1/8) - Oficina de Contractació

Peinado Ruiz, Estanislao 
Secretari (C1/7) - Departament de Relacions Institucionals

Rodríguez Rodríguez, Carme
Secretària dels Serveis Jurídics (C1/8) - Secretaria General

Rombouts Matamala, Odile
Secretària (C1/7) - Departament de Gestió Parlamentària

Sala Carbó, Rosa Maria
Secretària (C1/7) - Departament d’Assessorament Lingüístic 

Solé Ivern, Frederic
Gestor parlamentari de l’Àrea de Comissions i de Ponències (C1/9) - Departament 

de Gestió Parlamentària

Tutusaus Blasco, Yolanda
Secretària (C1/7) - Departament de Recursos Humans 

Vela Pérez, Mónica
Secretària (C1/7) - Departament d’Edicions
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