
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 27/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
5/2017, sobre l’Institut Català de Finances, corresponent al 2011
256-00031/11
Aprovació 7

Resolució 28/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
6/2017, sobre el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, corresponent al 2014
256-00032/11
Aprovació 7

Resolució 29/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
8/2017, sobre l’Institut Català del Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013
256-00033/11
Aprovació 8

Resolució 30/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
9/2017, sobre el Centre d’Alt Rendiment Esportiu, corresponent al 2015
256-00034/11
Aprovació 8

Resolució 31/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
10/2017, sobre l’anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les 
fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalu-
nya, corresponent als exercicis 2013 i 2014
256-00035/11
Aprovació 9

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 el garantiment del respecte a tots els alumnes
250-00212/12
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre el Complex Educatiu de Tarragona
250-00217/12
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre els menjadors escolars i els alumnes amb trastorn de 
l’espectre autista
250-00218/12
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup interdepartamental per a afrontar 
la problemàtica de la manca de graduació en ESO
250-00220/12
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre l’educació de 0 a 3 anys
250-00221/12
Esmenes presentades 12
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Proposta de resolució sobre la judicialització de la política amb relació a les llars 
d’infants
250-00224/12
Esmenes presentades 13

Proposta de resolució sobre el manteniment del nombre de línies de P3 a Reus
250-00225/12
Esmenes presentades 14

Proposta de resolució de suport al professorat de l’Institut El Palau, de Sant An-
dreu de la Barca
250-00228/12
Esmenes presentades 14

Proposta de resolució sobre el tancament i la reobertura d’una línia de P3 a l’Escola 
Sant Julià, de Sabadell
250-00241/12
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre les noves línies de secundària a l’Escola Rafael Alber-
ti, de Badalona
250-00243/12
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre la qualitat educativa a Salt
250-00249/12
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies d’educació infantil i primà-
ria i la destinació de recursos per a construir un institut a Cunit
250-00250/12
Esmenes presentades 17

Proposta de resolució sobre la construcció d’un gimnàs i una sala d’usos múltiples 
a l’Escola Splai, de Barcelona
250-00270/12
Esmenes presentades 17

Proposta de resolució sobre les persones refugiades LGBTI
250-00271/12
Esmenes presentades 18

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00003/12
Elecció de la vicepresidenta 19

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la renúncia a assistir al 
Consell de Política Fiscal i Financera, les aliances amb altres comunitats autònomes 
i la reunió amb la ministra d’Hisenda
354-00003/12
Acord sobre la sol·licitud 19

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els motius pels quals 
el Govern no va participar en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera del 
19 de juliol de 2018
354-00005/12
Acord sobre la sol·licitud 19
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-
president i conseller d’Economia i Hisenda sobre la repercussió econòmica en els 
pressupostos de la gestió de la concessió a Aigües Ter Llobregat, l’ajornament del 
retorn del 10% de la paga extra del 2013 als treballadors públics i la no assistència 
al Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes
354-00007/12
Rebuig de la sol·licitud 20

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el funcionament de la 
renda garantida de ciutadania
354-00011/12
Sol·licitud i tramitació 20

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el conseller de Cultura 
sobre el nomenament de Lluís Puig i Gordi com a director del Programa per al desen-
volupament de projectes culturals d’àmbit internacional del Departament de Cultura
354-00013/12
Sol·licitud i tramitació 20

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb el conseller 
d’Ensenyament sobre l’inici del curs escolar 2018-2019
354-00023/12
Sol·licitud i tramitació 20

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Joan Elias i Garcia, rector de la Universitat de Bar-
celona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la polí-
tica universitària
356-00153/12
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença de Margarita Arboix Arzo, rectora de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi 
sobre la política universitària
356-00154/12
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença de Francesc Torres Torres, rector de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi 
sobre la política universitària
356-00155/12
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença de Jaume Casals Pons, rector de la Universitat Pom-
peu Fabra, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la 
política universitària
356-00156/12
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença de Roberto Fernández Díaz, rector de la Universitat 
de Lleida, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la 
política universitària
356-00157/12
Acord sobre la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença de Quim Salvi i Mas, rector de la Universitat de Giro-
na, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la política 
universitària
356-00158/12
Acord sobre la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença de María José Figueras Salvat, rectora de la Universitat 
Rovira i Virgili, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre 
la política universitària
356-00159/12
Acord sobre la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença de Josep M. Garrell Guiu, rector de la Universitat Ra-
mon Llull, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la 
política universitària
356-00160/12
Acord sobre la sol·licitud 22
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Sol·licitud de compareixença de Josep A. Planell, rector de la Universitat Oberta de 
Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la 
política universitària
356-00161/12
Acord sobre la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença de Jordi Montaña Matosas, rector de la Universitat de 
Vic . Universitat Central de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè informi sobre la política universitària
356-00162/12
Acord sobre la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença de Xavier Gil Mur, rector de la Universitat Internacional 
de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre 
la política universitària
356-00163/12
Acord sobre la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença d’Eva Perea Muñoz, rectora de la Universitat Abat Oli-
ba CEU, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la po-
lítica universitària
356-00164/12
Acord sobre la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Funció Pública davant la 
Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre la re-
cuperació de drets dels treballadors públics
356-00170/12
Sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença de Lluís Puig i Gordi, director del Programa per al 
desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional, davant la Comissió 
de Cultura perquè informi sobre les funcions del seu càrrec
356-00193/12
Sol·licitud 24

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
sobre el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2018
355-00016/12
Substanciació 24

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
sobre la reunió de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat de l’1 d’agost de 2018
355-00017/12
Substanciació 24

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la renúncia a assistir al Consell de 
Política Fiscal i Financera, les aliances amb altres comunitats autònomes i la reunió 
amb la ministra d’Hisenda
355-00019/12
Acord de tenir la sessió informativa 24
Substanciació 24

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els motius pels quals el Govern no va 
participar en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera del 19 de juliol de 2018
355-00020/12
Acord de tenir la sessió informativa 25
Substanciació 25

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

Compareixença del rector de la Universitat de Barcelona davant la Comissió d’Em-
presa i Coneixement per a informar sobre la política universitària
357-00050/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 25
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Compareixença de la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la política universitària
357-00051/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 25

Compareixença del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya davant la Co-
missió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la política universitària
357-00052/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 25

Compareixença del rector de la Universitat Pompeu Fabra davant la Comissió d’Em-
presa i Coneixement per a informar sobre la política universitària
357-00053/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 26

Compareixença del rector de la Universitat de Lleida davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement per a informar sobre la política universitària
357-00054/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 26

Compareixença del rector de la Universitat de Girona davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement per a informar sobre la política universitària
357-00055/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 26

Compareixença de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la política universitària
357-00056/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 26

Compareixença del rector de la Universitat Ramon Llull davant la Comissió d’Em-
presa i Coneixement per a informar sobre la política universitària
357-00057/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 26

Compareixença del rector de la Universitat Oberta de Catalunya davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la política universitària
357-00058/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 27

Compareixença del rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalu-
nya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la política 
universitària
357-00059/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 27

Compareixença del rector de la Universitat Internacional de Catalunya davant la Co-
missió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la política universitària
357-00060/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 27

Compareixença de la rectora de la Universitat Abat Oliba CEU davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la política universitària
357-00061/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 27

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Convocatòria de concurs oposició lliure per a proveir onze places d’uixer o uixera 
del Parlament de Catalunya
501-00002/12
Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels aspirants exempts de 
fer la prova de coneixements de llengua catalana 28
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 27/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 5/2017, sobre l’Institut Català de Finances, corresponent 
al 2011
256-00031/11

APROVACIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 3, 16.07.2018, DSPC-C 51

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 16 de juliol 
de 2018, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre l’Institut Ca-
talà de Finances, corresponent al 2011 (tram. 256-00031/11).

Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre 

l’Institut Català de Finances, corresponent al 2011.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre l’Institut 
Català de Finances, corresponent al 2011.

3. El Parlament de Catalunya insta l’Institut Català de Finances a: 
a) Presentar els comptes anuals puntualment davant la Sindicatura de Comptes.
b) Aplicar el criteri econòmic de diversificació del risc i reduir progressivament 

la concentració d’aquest risc en les seves operacions.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 28/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 6/2017, sobre el Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona, corresponent al 2014
256-00032/11

APROVACIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 3, 16.07.2018, DSPC-C 51

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 16 de juliol 
de 2018, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona, corresponent al 2014 (tram. 256-00032/11).

Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 6/2017, sobre el 

Consorci de Serveis Socials de Barcelona, corresponent al 2014.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Con-
sorci de Serveis Socials de Barcelona, corresponent al 2014.



BOPC 151
18 de setembre de 2018

1.10. Acords i resolucions 8

3. El Parlament de Catalunya insta la Sindicatura de Comptes a fer el seguiment 
i donar compte del grau de compliment de les recomanacions aprovades pel Parla-
ment derivades de l’informe emès.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 29/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 8/2017, sobre l’Institut Català del Sòl, corresponent als 
exercicis del 2010 al 2013
256-00033/11

APROVACIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 3, 16.07.2018, DSPC-C 51

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 16 de juliol 
de 2018, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 8/2017, sobre l’Institut Ca-
talà del Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013 (tram. 256-00033/11).

Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2017, sobre 

l’Institut Català del Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 8/2017, sobre l’Institut 
Català del Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 30/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 9/2017, sobre el Centre d’Alt Rendiment Esportiu, 
corresponent al 2015
256-00034/11

APROVACIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 3, 16.07.2018, DSPC-C 51

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 16 de juliol 
de 2018, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamenta-
ris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Centre 
d’Alt Rendiment Esportiu, corresponent al 2015 (tram. 256-00034/11).

Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2017, sobre el 

Centre d’Alt Rendiment Esportiu, corresponent al 2015.
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2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Centre 
d’Alt Rendiment Esportiu, corresponent al 2015.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 31/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 10/2017, sobre l’anàlisi dels comptes de les empreses 
públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes 
no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als 
exercicis 2013 i 2014
256-00035/11

APROVACIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 3, 16.07.2018, DSPC-C 51

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 16 de juliol 
de 2018, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamenta-
ris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre l’anàlisi 
dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats 
autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exer-
cicis 2013 i 2014 (tram. 256-00035/11).

Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre 

l’anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les 
entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent 
als exercicis 2013 i 2014.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar racionalitzant el nombre d’entitats adscrites a la Generalitat, espe-

cialment les que depenen financerament de l’Administració.
b) Establir les normes pertinents per a homogeneïtzar els plans comptables de 

les entitats del sector públic, amb el desplegament del Pla general de comptabilitat 
pública de la Generalitat de Catalunya, aprovat per l’Ordre VEH/137/2017.

c) Regular l’elaboració d’uns comptes consolidats de tot el sector públic de la 
Generalitat.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato
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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 el garantiment del respecte a tots els 
alumnes
250-00212/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9063 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.09.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 9063)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició de dos nous punts abans del punt 1

– Defensar l’educació com una eina fonamental per a la construcció d’una socie-
tat plenament democràtica i socialment cohesionada, i a refermar-se en els principis 
rectors de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, entre els quals hi ha: la trans-
missió i consolidació de valors propis d’una societat democràtica, el respecte a la 
convivència, l’exclusió de qualsevol adoctrinament, el pluralisme o la participació.

– Rebutjar qualsevol tipus d’instrumentalització política de l’escola, i instar al 
conjunt de forces polítiques a no posar en risc la convivència als centres educatius.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De modificació del punt 3

3. Garantir el dret a l’educació amb respecte a tothom amb independència de les 
seves idees i sense discriminació de cap tipus.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
D’addició d’un nou punt 5

5. Exigir al Departament d’Ensenyament que promogui la confiança en el sistema 
educatiu, aclarint els fets allà on s’han produït denúncies, donant les explicacions 
oportunes a partir dels informes elaborats per inspecció educativa o pels propis cen-
tres educatius afectats, i que fomenti una resolució de conflictes als centres educatius 
per les vies i procediments previstos per la pròpia Administració Educativa.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15363 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15363)

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

3. Establir un projecte de futur del Complex Educatiu de Tarragona que inclogui 
el màxim aprofitament de les instal·lacions i recursos formatius i la promoció del 
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Complex a la resta de Catalunya com un espai d’oportunitats, amb la participació 
del Departament d’Ensenyament I la gerència de l’Òrgan de Gestió del Complex 
Educatiu de Tarragona, a través del Consell de participació del Complex Educatiu 
de Tarragona.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15364 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15364)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir que tot 
l’alumnat diagnosticat amb TEA pugui ser usuari del servei de menjador si així ho 
decideixen les seves famílies.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15365 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15365)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a crear un grup de 
treball interdepartamental entre els Departaments d’Ensenyament, de Treball, Afers 
Socials i Famílies i de Salut per tal d’abordar la problemàtica que dóna lloc a la 
no-graduació en ESO.
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Proposta de resolució sobre l’educació de 0 a 3 anys
250-00221/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9062; 15366 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.09.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 9062)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del punt 1

1. Recuperar la coresponsabilitat del Govern de la Generalitat en el finançament 
del servei públic de les llars d’infants municipals, abans de l’inici del curs 2019-
2020, i garantir-ne la sostenibilitat.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
D’addició de dos nou punts al punt 1

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

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

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
De modificació del punt 2

2. Impulsar, d’acord amb el mapa d’oferta existent i de les necessitats d’esco-
larització i la demografia, un increment de places públiques d’educació infantil de 
zero a tres anys. A tal efecte, el Govern elaborarà, en el termini de tres mesos des 
de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, un estudi sobre la demanda i l’oferta 
territorial de places de 0 a 3 anys, que inclourà un pla calendaritzat per fer front a la 
demanda no atesa actualment.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
De modificació del punt 8

8. Preveure els recursos necessaris per a impulsar i garantir un model de llar 
d’infants inclusiva, basat en el principi d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats, assegu-
rant la dotació adequada per personal especialitzat de suport suficient per a satisfer 
les necessitats educatives especials dels alumnes i en concret, per a augmentar el 
nombre d’auxiliars i vetlladors. També ha de garantir els recursos necessaris per a 
obrir aules en llars d’infants ordinàries d’atenció especialitzada d’aquests infants i 
abaixar les ràtios en aquestes unitats de suport.
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15366)

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

1. Destinar una dotació pressupostària adient per a l’educació de 0 a 3 anys, fins 
arribar progressivament als nivells d’inversió de 2009, en compliment del que dis-
posa l’article 198.2 de la Llei 12/2009 d’educació.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació de refosa dels punts 2 i 3 en un únic punt

Impulsar l’augment del nombre de places en educació infantil de 0 a 3 anys i re-
visar el mapa escolar d’aquesta etapa per afavorir l’accés dels infants de les famí-
lies més vulnerables per motius socioeconòmics al primer cicle d’educació infantil.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació de refosa dels punts 4, 5 i 6 en un únic punt

Convocar la comissió Mixta amb els representants de les entitats municipals per 
buscar fórmules que compensin la depesa feta pels ajuntaments en el període 2011-
2018 i que repercuteixin en benefici del propi municipi en matèria educativa.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació de refosa dels punts 7 i 8 en un únic punt

Estudiar i revisar el nombre màxim d’infants per grup, i el nombre i qualificació 
dels/les professionals establerts en el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es re-
gulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits de centres.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15367 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15367)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels tres punts en un únic punt

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a convocar la co-
missió Mixta amb els representants de les entitats municipals per buscar fórmules 
que compensin la depesa feta pels ajuntaments en el període 2011-2018 i que reper-
cuteixin en benefici del propi municipi en matèria educativa.
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Proposta de resolució sobre el manteniment del nombre de línies de 
P3 a Reus
250-00225/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9060; 15368 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.09.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 9060)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició d’un nou punt 

4. Realitzar un estudi, amb caràcter urgent, que determini si la proposta d’oferta 
de grups resultat dels acords del Departament d’Ensenyament i el Govern municipal 
de Reus perjudica determinats centres escolars, la qualitat de l’educació, l’equitat en 
l’admissió de l’alumnat i la lluita contra la segregació escolar a la ciutat.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15368)

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

1. Programar l’oferta de llocs escolars per al primer curs d’educació infantil 
de segon cicle a la ciutat de Reus, per al curs 2018-2019, donant compliments als 
acords aprovats per la Taula Mixta de Planificació Escolar.

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

2. Vetllar perquè les ràtios alumne/grup garanteixin la continuïtat de tots els pro-
jectes educatius de la ciutat.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9902 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.09.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 9902)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició de dos punts nous abans del punt 1

– El Parlament de Catalunya defensa l’educació com una eina fonamental per a 
la construcció d’una societat plenament democràtica i socialment cohesionada, i es 
referma en els principis rectors de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en-
tre els quals estableix: la transmissió i consolidació de valors propis d’una societat 
democràtica, el respecte a la convivència, l’exclusió de qualsevol adoctrinament, el 
pluralisme o la participació.

– El Parlament de Catalunya rebutja qualsevol tipus d’instrumentalització po-
lítica de l’escola, i insta al conjunt de forces polítiques a no posar en risc de convi-
vència als centres educatius.
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Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De modificació de la lletra a. del punt 2

a. S’aclareixin els fets allà on s’han produït denúncies, i insta el Departament 
d’Ensenyament a donar les explicacions oportunes a partir dels informes elaborats 
per inspecció educativa o pels propis centres educatius afectats, alhora que reitera 
el suport al professorat.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
D’addició d’una nova lletra al punt 2

El Departament d’Ensenyament promogui una resolució dels conflictes als cen-
tres educatius per les vies i procediments previstos per la pròpia Administració Edu-
cativa.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
De supressió i modificació del punt 3

3. El Parlament de Catalunya es compromet en la protecció i suport públic de 
tota la comunitat educativa i insta el Govern de la Generalitat a fer el mateix, així 
com a que es facin públiques les indagacions realitzades per a la inspecció educativa 
que exonerava el professorat d’El Palau.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15369 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15369)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a Convocar la Taula 
Mixta de Planificació Escolar de la ciutat de Sabadell per garantir una adequada i 
equilibrada escolarització.
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Proposta de resolució sobre les noves línies de secundària a l’Escola 
Rafael Alberti, de Badalona
250-00243/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15370 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15370)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

Convocar la Taula Mixta de planificació per analitzar i revisar, si s’escau, les ac-
tuals adscripcions entre els centres de la zona de cara al curs 2019-20.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9061; 15371 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.09.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 9061)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició al final del punt 1

1. Dignificar y mejorar todos los equipamientos educativos y construir los edi-
ficios pendientes en los plazos de tiempo menores, especialmente aquellos que per-
miten eliminar los barracones del Institut Salvador Sunyer, la Escola Les Arrels y 
la Escola Gegant del Rec.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
D’addició d’un nou punt 4

4. Crear un cuarto instituto en la localidad, y prever los recursos disponibles en 
el próximo ejercicio presupuestario para ello, que permita recoger las nuevas líne-
as de secundaria asignadas a los ya masificados Institut Salvador Espriu y Institut 
Vallvera en el curso 2018-2019 y el incremento de líneas previstas en los próximos 
cursos según los datos demográficos disponibles, así como ofrecer espacios para au-
mentar la oferta de estudios postobligatorios (Bachillerato y Ciclos Formativos), in-
suficiente frente al aumento del número de graduados de ESO en los próximos años.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15371)

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

1. Millorar els equipaments educatius i construir els edificis que permeten eli-
minar mòduls prefabricats del municipi de Salt, tenint en compte les prioritzacions 
acordades en la Taula Mixta de Planificació Escolar.
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Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies d’educació 
infantil i primària i la destinació de recursos per a construir un 
institut a Cunit
250-00250/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15372 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15372)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

En el marc de la Taula Mixta de Planificació Escolar del municipi de Cunit, pro-
gramar una oferta de llocs escolars per al curs 2018-2019 a tots els centres educa-
tius que doni resposta de manera equilibrada a les necessitats d’escolarització del 
municipi.

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

3. Prioritzar les actuacions necessàries en els centres d’educació secundària del 
municipi per seguir mantenint una educació de qualitat.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un gimnàs i una sala 
d’usos múltiples a l’Escola Splai, de Barcelona
250-00270/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15373 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15373)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a executar actua-
cions per la millora de les instal·lacions de l’Escola Splai del barri de Nou Barris, 
de Barcelona.
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Proposta de resolució sobre les persones refugiades LGBTI
250-00271/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15393 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 14.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15393)

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

1. Seguir garantint una atenció integral a les persones refugiades LGTBI+, tenint 
en compte les possibilitats de revictimització que pateixen durant el procés migratori.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició

2. Realitzar un pla per augmentar l’oferta de places residencials d’acollida al 
col·lectiu LGTBI+ en els propers 5 anys, presentant-lo al Parlament en el termini 
màxim de 6 mesos a partir de l’aprovació d’aquesta resolució, reclamant a l’Estat 
el compliment de la darrera sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid 
sobre el conflicte competencial plantejat per la Generalitat al Govern del l’Estat en 
matèria d’atenció a persones refugiades que falla a favor de la Generalitat i que exi-
geix al Govern de l’estat que procedeixi a la descentralització dels recursos del pro-
grama global de protecció internacional, provinents en part del fons europeu FAMI.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició

3. Augmentar els recursos destinats a cobrir les necessitats bàsiques de les per-
sones refugiades LGTBI+ per evitar possibles situacions de desempara i exclusió so-
cial, reclamant a l’Estat el compliment de la darrera sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Madrid sobre el conflicte competencial plantejat per la Generalitat al 
Govern del l’Estat en matèria d’atenció a persones refugiades que falla a favor de la 
Generalitat i que exigeix al Govern de l’estat que procedeixi a la descentralització 
dels recursos del programa global de protecció internacional, provinents en part del 
fons europeu FAMI.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00003/12

ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 13 de setembre de 
2018, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a proposta 
del Grup Parlamentari Republicà, ha elegit vicepresidenta la diputada Raquel Sans 
Guerra en substitució del diputat Òscar Peris i Ròdenas.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Òscar Ordeig i Molist; la presidenta de la Comissió, 

Teresa Pallarés Piqué

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre la renúncia a assistir al Consell de Política Fiscal i Financera, 
les aliances amb altres comunitats autònomes i la reunió amb la 
ministra d’Hisenda
354-00003/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, 
en la sessió 3, tinguda el 13.09.2018, DSPC-C 56.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre els motius pels quals el Govern no va participar en la reunió 
del Consell de Política Fiscal i Financera del 19 de juliol de 2018
354-00005/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, 
en la sessió 3, tinguda el 13.09.2018, DSPC-C 56.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda sobre la 
repercussió econòmica en els pressupostos de la gestió de la 
concessió a Aigües Ter Llobregat, l’ajornament del retorn del 10% de 
la paga extra del 2013 als treballadors públics i la no assistència al 
Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes
354-00007/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 3, tinguda el 
13.09.2018, DSPC-C 56.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre el funcionament de la renda garantida de ciutadania
354-00011/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units (reg. 13433).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Treball, Afers Socials i Famílies, 13.09.2018.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el 
conseller de Cultura sobre el nomenament de Lluís Puig i Gordi 
com a director del Programa per al desenvolupament de projectes 
culturals d’àmbit internacional del Departament de Cultura
354-00013/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs (reg. 13517).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Cultura, 13.09.2018.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb 
el conseller d’Ensenyament sobre l’inici del curs escolar 2018-2019
354-00023/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 
13698).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Ensenyament, 13.09.2018.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Joan Elias i Garcia, rector de 
la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre la política universitària
356-00153/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 3, tinguda el 13.09.2018, DSPC-C 55.

Sol·licitud de compareixença de Margarita Arboix Arzo, rectora de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre la política universitària
356-00154/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 3, tinguda el 13.09.2018, DSPC-C 55.

Sol·licitud de compareixença de Francesc Torres Torres, rector de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre la política universitària
356-00155/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 3, tinguda el 13.09.2018, DSPC-C 55.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Casals Pons, rector de 
la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre la política universitària
356-00156/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 3, tinguda el 13.09.2018, DSPC-C 55.
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Sol·licitud de compareixença de Roberto Fernández Díaz, rector de la 
Universitat de Lleida, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè informi sobre la política universitària
356-00157/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 3, tinguda el 13.09.2018, DSPC-C 55.

Sol·licitud de compareixença de Quim Salvi i Mas, rector de la 
Universitat de Girona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè informi sobre la política universitària
356-00158/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 3, tinguda el 13.09.2018, DSPC-C 55.

Sol·licitud de compareixença de María José Figueras Salvat, rectora 
de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre la política universitària
356-00159/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 3, tinguda el 13.09.2018, DSPC-C 55.

Sol·licitud de compareixença de Josep M. Garrell Guiu, rector de la 
Universitat Ramon Llull, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè informi sobre la política universitària
356-00160/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 3, tinguda el 13.09.2018, DSPC-C 55.

Sol·licitud de compareixença de Josep A. Planell, rector de la 
Universitat Oberta de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre la política universitària
356-00161/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 3, tinguda el 13.09.2018, DSPC-C 55.
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Sol·licitud de compareixença de Jordi Montaña Matosas, rector de 
la Universitat de Vic . Universitat Central de Catalunya, davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la política 
universitària
356-00162/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 3, tinguda el 13.09.2018, DSPC-C 55.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Gil Mur, rector de la 
Universitat Internacional de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement perquè informi sobre la política universitària
356-00163/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 3, tinguda el 13.09.2018, DSPC-C 55.

Sol·licitud de compareixença d’Eva Perea Muñoz, rectora de 
la Universitat Abat Oliba CEU, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre la política universitària
356-00164/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 3, tinguda el 13.09.2018, DSPC-C 55.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Funció 
Pública davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública perquè informi sobre la recuperació de drets dels 
treballadors públics
356-00170/12

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units (reg. 12435).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 13.09.2018.
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Sol·licitud de compareixença de Lluís Puig i Gordi, director del 
Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit 
internacional, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les 
funcions del seu càrrec
356-00193/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP PPC (reg. 15177).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 13.09.2018.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència sobre el Pla anual de 
cooperació al desenvolupament per al 2018
355-00016/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 4 de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Ins-
titucionals i Transparència, tinguda el 13.09.2018, DSPC-C 54.

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència sobre la reunió de la 
Comissió Bilateral Generalitat-Estat de l’1 d’agost de 2018
355-00017/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 4 de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Ins-
titucionals i Transparència, tinguda el 13.09.2018, DSPC-C 54.

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre 
la renúncia a assistir al Consell de Política Fiscal i Financera, les 
aliances amb altres comunitats autònomes i la reunió amb la ministra 
d’Hisenda
355-00019/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 3, tinguda el 13.09.2018, 
DSPC-C 56.

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 3 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 13.09.2018, DSPC-C 56.
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Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els 
motius pels quals el Govern no va participar en la reunió del Consell 
de Política Fiscal i Financera del 19 de juliol de 2018
355-00020/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 3, tinguda el 13.09.2018, 
DSPC-C 56.

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 3 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 13.09.2018, DSPC-C 56.

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

Compareixença del rector de la Universitat de Barcelona davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la política 
universitària
357-00050/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 3, tinguda el 
13.09.2018, DSPC-C 55.

Compareixença de la rectora de la Universitat Autònoma de 
Barcelona davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a 
informar sobre la política universitària
357-00051/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 3, tinguda el 
13.09.2018, DSPC-C 55.

Compareixença del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la 
política universitària
357-00052/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 3, tinguda el 
13.09.2018, DSPC-C 55.
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Compareixença del rector de la Universitat Pompeu Fabra davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la política 
universitària
357-00053/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 3, tinguda el 
13.09.2018, DSPC-C 55.

Compareixença del rector de la Universitat de Lleida davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la política 
universitària
357-00054/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 3, tinguda el 
13.09.2018, DSPC-C 55.

Compareixença del rector de la Universitat de Girona davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la política 
universitària
357-00055/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 3, tinguda el 
13.09.2018, DSPC-C 55.

Compareixença de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la política 
universitària
357-00056/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 3, tinguda el 
13.09.2018, DSPC-C 55.

Compareixença del rector de la Universitat Ramon Llull davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la política 
universitària
357-00057/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 3, tinguda el 
13.09.2018, DSPC-C 55.
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Compareixença del rector de la Universitat Oberta de Catalunya 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la 
política universitària
357-00058/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 3, tinguda el 
13.09.2018, DSPC-C 55.

Compareixença del rector de la Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
per a informar sobre la política universitària
357-00059/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 3, tinguda el 
13.09.2018, DSPC-C 55.

Compareixença del rector de la Universitat Internacional de 
Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a 
informar sobre la política universitària
357-00060/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 3, tinguda el 
13.09.2018, DSPC-C 55.

Compareixença de la rectora de la Universitat Abat Oliba CEU davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la política 
universitària
357-00061/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 3, tinguda el 
13.09.2018, DSPC-C 55.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Convocatòria de concurs oposició lliure per a proveir onze places 
d’uixer o uixera del Parlament de Catalunya
501-00002/12

LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS, AMB 

LA INDICACIÓ DELS ASPIRANTS EXEMPTS DE FER LA PROVA DE 

CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

Resolució
del 18 de setembre de 2018, per la qual s’acorda aprovar i fer pública la llista 

provisional de persones admeses i excloses en la convocatòria de concurs oposició 
lliure per a proveir onze places d’uixer o uixera del Parlament de Catalunya (BOPC 
109, del 25 de juny de 2018), i la llista provisional de persones que han de fer la pro-
va de coneixements de llengua catalana.

Atès el que estableixen les bases 3, 5.1 i 5.2 de la convocatòria de concurs opo-
sició lliure per a proveir onze places d’uixer o uixera del Parlament de Catalunya, 
aprovada per la Mesa del Parlament per mitjà d’un acord adoptat en la sessió del 19 
de juny de 2018 (BOPC 109, del 25 de juny de 2018)

Resolc: 
1. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses, amb la indicació 

del motiu o motius d’exclusió, i dels aspirants que han de fer la prova de coneixe-
ments de llengua catalana, corresponent a la convocatòria de concurs oposició lliure 
per a proveir onze places d’uixer o uixera del Parlament de Catalunya.

2. Fer pública la llista provisional a què fa referència el punt 1 al tauler d’anuncis 
del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella s/n, 08003 Barcelona) i a la pà-
gina web del Parlament següent: https://www.parlament.cat/web/actualitat/concur-
sos-oposicions/index.html. La llista es farà pública en la mateixa data de la publica-
ció d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

3. Els aspirants tenen un termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de 
la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, 
per a formular les reclamacions que creguin pertinents davant la Direcció de Go-
vern Interior - Departament de Recursos Humans, destinades a esmenar els errors 
que s’hagin pogut produir, o per a esmenar els defectes o adjuntar la documentació 
preceptiva que n’hagi motivat l’exclusió, d’acord amb el que disposa l’article 68 de la 
Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. Si els aspirants no esmenen en aquest termini el defecte 
imputable a ells que n’hagi motivat l’exclusió, s’entendrà que desisteixen de partici-
par en les proves selectives.

4. La publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Cata-
lunya substitueix la notificació als interessats, de conformitat amb el que estableix 
l’article 45.1.b de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment admi-
nistratiu comú de les administracions públiques.

5. D’acord amb el que estableix la base 5.3 de la convocatòria, en el cas que no 
hi hagi cap reclamació, o bé un cop fetes les rectificacions pertinents en el cas que 
s’hagin presentat reclamacions, la cap de Recursos Humans eleva a la Mesa del Par-
lament perquè l’aprovi i la faci pública, la proposta d’acord d’aprovació de la llista 
definitiva de persones admeses i excloses i de la llista definitiva de les persones ad-
meses que han de fer la prova de català.

Contra aquesta resolució, les persones interessades poden interposar un recurs 
d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’ende-

https://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
https://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
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mà d’haver estat publicada, de conformitat amb el que estableix l’article 121 de la 
Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Barcelona, 18 de setembre de 2018
Begoña Benguría i Calera, cap del Departament de Recursos Humans
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