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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 14971 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 18.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 14971)

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

4. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern espanyol 
que faci complir la normativa penitenciària, assegurant que tots els presos i preses 
compleixen el seu empresonament en centres penitenciaris el més a prop de les se-
ves famílies i amistats.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15374 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 21.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15374)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa de tot el text en un únic punt

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a obrir en el perío-
de de tres mesos les 24 places concertades a la residència del CAPI d’Horts de Miró, 
tal i com va anunciar el Govern de la Generalitat a l’octubre de l’any 2017.

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

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 153)

A la pàg. 13

On hi diu: 
«Esmena 3
GP Republicà»

Hi ha de dir: 
«Esmena 3
GP Junts per Catalunya, GP Republicà»
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Proposta de resolució sobre les clíniques odontològiques iDental
250-00242/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 153)

A la pàg. 13

On hi diu: 
«Esmena 1
De modificació i addició»

Hi ha de dir: 
«Esmena 1
De modificació i supressió»

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 14981 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 21.09.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 14981)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Fer una aposta clara i decidida per la gestió pública de les necessitats socials 

que comporta a Catalunya de la campanya de la fruita i la pal·liació de les necessi-
tats més bàsiques dels temporers tot prenent consciència de que tots els actors que 
intervenen en la campanya han d’assumir la seva responsabilitat: sindicats de tre-
balladors, sindicats agraris, entitats, organitzacions empresarials, administracions 
municipals, supramunicipals, Generalitat i Govern de l’Estat. L’aposta per una in-
serció laboral pública o subvencionada Les polítiques públiques han de poder des-
carregar de costos recolzar als agricultors i temporers sempre que actuen de forma 
legal i exemplar front els que no ho fan.

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

2) Endegar amb urgència una taula de coordinació institucional des de la Secretaria 
per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya (d’àmbit català) per asseure tots els 
actors implicats: SOC, Habitatge, administracions municipals, serveis socials, comarcals 
i diputacions afectades, sindicats agrícoles amb representativitat; sectorials d’agricultu-
ra dels sindicats de classe, organitzacions empresarials, així com les associacions de 
veïns per fer front a les diferents campanyes agrícoles tot evitant la vulneració de DDHH 
dels temporers i assegurant una relació contractual digna entre agricultors i temporers. 
Aquesta taula es coordinarà amb les ja existents a l’Aragó i al Ministeri de Treball.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació i addició 

3) Elaborar, en el marc dels treballs endegats per a la determinació de les ac-
tuacions incloses en l’Estratègia Integral per a l’Abordatge del Sensellarisme a 
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Catalunya, impulsada pel Govern de la Generalitat i que inclou aspectes relacio-
nats amb l’infrahabitatge, un mapa dels els instruments tècnics adequats per a la 
detecció d’infrahabitatges on s’assenten s’assentin habitualment els temporers amb 
la col·laboració dels Consells Comarcals, Ajuntaments i entitats assistencials amb la 
finalitat de planificar actuacions d’urgència i a llarg termini.

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

Procurar que totes les places dels allotjaments dels temporeres quedin cobertes 
establint accions coordinades i amb els ajuntaments que és qui té competència sobre 
allotjament d’urgència via Contracte Programa per a aquells temporers que quedin 
desassistits o siguin, de facto, persones sense sostre.

Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (5)
De supressió i addició 

6) Incrementar les inspeccions de treball i fer-les efectives. Homogeneïtzar les 
inspeccions a tots els territoris tot fent inspeccions en cap de setmana i utilitzant al-
tres metodologies que no sigui només la comprovació de papers. Que la inspecció 
de Treball continuï exercint la seva tasca de vigilància i exigència del compliment 
de la normativa laboral en la campanya de la fruita.

Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (6)
De refosa dels punts 7, 8, 9, 10 i 11 en un únic punt 

Sancionar als agricultors, empreses i intermediaris que actuen a la campanya de 
la fruita que incompleixen la normativa laboral, inclosa la de contractació i d’in-
termediació.

Proposta de resolució sobre el sòl de la despesa social
250-00251/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15375 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 21.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15375)

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

1. Tendir a un sòl d’inversió social en els propers pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya, que es mantingui en el temps almenys durant el període de dues le-
gislatures, i que garanteixi un increment continuat de la inversió social per tendir a 
nivells europeus a mesura que el finançament de la Generalitat augmenti en funció 
de la sobirania fiscal.

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

2. Prioritzar, en aquesta nova inversió social, l’ampliació de la cobertura pública 
d’aquells programes i serveis socials que són generadors d’ocupació i que creen con-
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dicions favorables per a la incorporació de les dones al mercat de treball en condi-
cions d’igualtat, així com també de persones integrants de famílies on tots els mem-
bres són a l’atur i persones vulnerables amb fills a càrrec (també dones amb fills a 
càrrec). Cal lluitar contra la pobresa infantil, com a expressió de pobresa familiar.

Esmena 3
GP Republicà (3)
D’addició

3. Aplicar criteris basats en la metodologia SROI (Social Return on Investment) 
o altres fórmules d’auditoria d’impacte social, que mesura el retorn social de les in-
versions dutes a terme i ens permet assignar els recursos als programes que generen 
més impacte social.

Proposta de resolució sobre la creació d’un segell de treball just i de 
qualitat aplicable en el sector de l’hostaleria i la restauració
250-00258/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 14980 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 21.09.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 14980)

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

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a que: 
1. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en col·laboració amb 

l’Agència Catalana de Turisme i els actors socials i sindicals pertinents, proposarà a 
efectes de concertació al Consell de Relacions Laborals, l’elaboració d’un protocol 
de bases per establir el sector i els elements que portin a l’establiment d’un Segell 
de treball just i de qualitat elaborin conjuntament un Segell de Treball Just i de Qua-
litat en el sector de l’hostaleria i la restauració.

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

2. A nivell de proposta, en el marc del Consell de Relacions Laborals, la creació 
del Segell de Treball Just i de Qualitat caldria que contempli entre d’altres els seus 
següents indicadors: 

a) L’aplicació i el compliment del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de 
la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya per part de les empreses que operen 
en el servei final ofert.

b) La no externalització de serveis centrals en l’activitat hotelera, com ho son les 
cambreres de pis, a terceres empreses. En cas d’adoptar-se per la subcontractació 
de part de l’activitat productiva, aquesta es durà a terme amb les garanties inhe-
rents previstes per la normativa laboral, aplicant el conveni col·lectiu de l’empresa 
principal i es vehicularà la subrogació en cas que la norma convencional d’aplica-
ció no en faci previsió.

c) El compliment de les lleis de prevenció de riscos laborals, en especial atenció 
a la sobrecàrrega de treball. Formació especifica sobre els riscos laborals, més enllà 
de la formació legal, en especial atenció als riscos muscoesquelètics i psicosocials.

d) L’absència d’antecedents d’infraccions laborals molt greus.
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e) La igual retribució entre homes i dones per igual treball.
f) La contractació directa de persones que formin part de col·lectius vulnerables.
g) L’existència de mesures relacionades amb el foment d’ocupació estable i de 

qualitat valorant, en tot cas, que les contractacions laborals siguin indefinides amb 
antiguitats superiors als 3 anys.

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

3. El Segell de Treball Just i de Qualitat requereixi auditories anuals que per-
metin verificar el seu compliment, havent-se de renovar cada tres anys, en el marc 
dels acords als que s’arribi en el Consell de Relacions Laborals de Catalunya, com 
a òrgan tripartit.

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

4. L’Agència Catalana de Turisme El Departament d’Empresa i Coneixement 
disposi en la seva web del registre d’empreses que tinguin en possessió el Segell de 
Treball Just i de Qualitat per facilitar la seva promoció.

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

6. Que la Generalitat de Catalunya incorpori en la contractació pública clàusu-
les de responsabilitat social vinculades al treball estable i de qualitat al Segell de 
Treball Just i de Qualitat i faci difusió d’aquestes del Segell mitjançant una guia de 
recomanacions pels Ajuntaments.

Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (6)
De supressió

7. Que la Generalitat de Catalunya promocioni en les fires de turisme, congres-
sos i conferencies la importància d’unes relacions laborals de qualitat i doni veu als 
actors socials i sindicals que les reivindiquen.

Proposta de resolució sobre la residència i centre de dia Parc 
Central de Sabadell
250-00267/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15376 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 21.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15376)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar en la 
seva tasca de suport econòmic i tècnic necessari per habilitar el projecte de la Resi-
dència i Centre de Dia Parc Central de Sabadell, i que un cop l’Ajuntament de Sa-
badell hagi presentat el projecte a la ciutat, impulsi conjuntament amb el consistori 
la seva posada en funcionament, tal i com està previst.
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Proposta de resolució sobre la commemoració del centenari de la 
vaga de La Canadenca
250-00268/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 14979 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 21.09.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 14979)

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

2. Incrementar els recursos humans i materials destinats a Impulsar la investiga-
ció historiogràfica duta a terme per àmbits acadèmics i fundacions de l’àmbit sin-
dical per a l’estudi del moviment obrer, de reparació en memòria dels represaliats 
del moviment sindicalista, del paper de les dones en aquest període i la seva realitat 
dins el moviment obrer.

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’ocupació i assistencial dels 
centres residencials i de dia per a persones amb dependència i gent gran
250-00269/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 14978 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 21.09.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 14978)

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

El Parlament demana al Govern de la Generalitat: 
1. Adoptar, en el marc de l’actualització de la Cartera de Serveis Socials, conge-

lada des del 2010, les mesures següents: 
a) Iniciar un procés de revisió de les ràtios de personal, especialment d’atenció 

directa, que han de complir els Centres residencials d’atenció a les persones grans 
i Centres de Dia de finançament públic, especialment pel que fa a la cobertura de 
personal i a les seves condicions professionals i laborals.

b) Revisar Millorar les tarifes públiques dels serveis d’atenció a persones grans, 
amb l’estudi de la incorporació de clàusules que garanteixin condicionin un percen-
tatge destinat a que com a mínim un 60% d’aquest increment es destina la a millo-
rar del salari de les treballadores acordat en conveni, especialment de les que tenen 
els salaris més baixos, i que la resta de l’increment es destina únicament a millorar 
el servei que es presta a les persones usuàries.

c) Estudiar la suspensió de Suspendre l’acord de flexibilització de ràtios signat en-
tre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i les principals patronals d’atenció 
residencial i diürna l’any 2012., en el marc de la revisió de preus i ràtios dels serveis 
residencials, i actualització tècnica de la cartera de serveis socials, en consens amb 
els sindicats, les patronals i la taula del tercer sector.
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Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació i addició 

2. Portar a terme les iniciatives necessàries, com a autoritat laboral, per a faci-
litar Instar al diàleg entre els agents socials per tal de facilitar, si ho creuen con-
venient, la signatura del conveni català del sector de la dependència, que inclogui 
una dignificació significativa de les condicions laborals i professionals del personal 
d’aquest sector.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació i addició 

3. Exercir de manera efectiva Continuar exercint les competències en matèria 
d’inspecció de treball laboral que corresponen a la Generalitat de Catalunya als 
efectes de comprovació i control de compliment en matèria de condicions laborals.

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

4. Establir, en el marc de la contractació pública de serveis a les persones, les 
condicions següents: 

a) Estudiar la introducció de clàusules o elements per evitar baixades de preus 
en ofertes anormals o desproporcionades Per a evitar casos d’ofertes a la baixa te-
meràries, i així seguir procurant que l’oferta econòmica en cap cas no sigui pot 
ésser determinant a l’hora de l’adjudicació, i s’han d’incorporar en els plecs de con-
tractació, quan hi hagi diferents criteris d’adjudicació, paràmetres que comportin 
que una oferta pugui ésser considerada anormal o desproporcionada.

b) S’han d’establir Seguir establint les penalitzacions i les sancions adequades a 
la importància del servei públic que es vol contractar i als danys sobre les persones 
fràgils que es causen per una mala execució del contracte.

c) S’ha de tenir en compte, a l’hora de l’adjudicació del servei, En l’adjudicació 
del servei, seguir considerant en els plecs de contractació o en les ordres d’acredi-
tació de serveis residencials la necessitat de garantir la qualitat, la continuïtat, l’ac-
cessibilitat, l’assequibilitat, la disponibilitat i la exhaustivitat dels serveis, i també 
les necessitats específiques de les diverses categories d’usuaris, inclosos els grups 
desafavorits i vulnerables, així com la solvència, les garanties, la qualitat del pro-
jecte tècnic assistencial i les millores basades en l’atenció centrada en les persones.

d) Cal establir Seguir mantenint uns estàndards per a millorar la qualitat del 
servei i les condicions de treball en què es presta, i s’han d’implantar indicadors de 
seguiment dels processos d’atenció a les persones usuàries. Els plecs de contracta-
ció han de determinar el número mínim de treballadors que han de fer efectiu el 
servei durant tota l’execució del contracte, el nombre mínim d’hores de treball que 
comporta el servei i les condicions laborals aplicables durant tota l’execució del 
contracte.

e) Establir Continuar establint la responsabilitat d’inversió en el manteniment de 
les infraestructures i instal·lacions.

f) Fer complir l’obligació de fer una auditoria econòmica signada per un audi-
tor/a inscrit/a en el Registre corresponent, i validada de les entitats i empreses con-
cessionàries amb indicació expressa dels ingressos i despeses imputables al servei 
o establiment finançat per l’Administració.

g) Assegurar la prevalença de les entitats dels tercer sector, sense ànim de lucre i 
de caràcter associatiu, en la prestació de serveis d’atenció a les persones.
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h) Garantir que en els equipaments residencials es compleixen les obligacions 
dels gestors de residències públiques o concertades establertes en el contracte d’ad-
judicació de la gestió del centre.

Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (5)
De supressió

5. Avaluar, en el termini màxim de 3 mesos, la qualitat i l’eficiència del servei 
que es presta a les residències per a la gent gran de titularitat pública.

Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (6)
De supressió

7. Reforçar les inspeccions als centres incloent-hi entrevistes amb els treballa-
dors sense la presència de la direcció. En el cas d’inspeccions rutinàries, interca-
lar-ne de fetes amb preavís amb altres sense avís.

Esmena 7
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (7)
De supressió

8. Continuar potenciant mecanismes democràtics de participació de familiars i 
veïnat en el funcionament dels centres i fomentar la dinamització dels consells de 
participació del centres pel que fa a la periodicitat de les reunions –se n’ha de ga-
rantir una per trimestre– i a la representativitat de les famílies.

Esmena 8
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (8)
De modificació i addició 

9. Seguir garantint Garantir un punt d’atenció presencial d’atenció a les persones 
grans usuàries de residències i a llurs famílies en què es doni atenció personalitza-
da per a recollir les queixes, les propostes de millora i els suggeriments d’aquestes 
persones.

Proposta de resolució sobre l’atenció pediàtrica urgent a Tarragona
250-00275/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 153)

A la pàg. 18 i 19

On hi diu: 
«Esmena 3
GP Republicà»

Hi ha de dir: 
«Esmena 3
GP Junts per Catalunya, GP Republicà»

On hi diu: 
«Esmena 4
GP Republicà»

Hi ha de dir: 
«Esmena 4
GP Junts per Catalunya, GP Republicà»
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On hi diu: 
«Esmena 5
GP Republicà»

Hi ha de dir: 
«Esmena 5
GP Junts per Catalunya, GP Republicà»

Proposta de resolució sobre el sector d’atenció a la gent gran
250-00276/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15377 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 21.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15377)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i d’addició

1. Seguir mantenint un diàleg fluid i constant amb els agents socials i econò-
mics del sector d’atenció de la gent gran a Catalunya per tal de seguir negociant les 
actuals tarifes públiques del sector així com tots aquells aspectes que considerin 
oportuns.

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

2. Seguir facilitant el diàleg dels agents socials del sector d’atenció a la gent gran 
per millorar les condicions de treball dels i les professionals del sector.

Proposta de resolució de rebuig i condemna de la promoció de 
polítiques discriminatòries i contràries al principi d’igualtat de la Unió 
Europea que afectin els ciutadans gitanos
250-00277/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 14970 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 21.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 14970)

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

El Parlament de Cataluña: 
1) Rechaza las declaraciones públicas xenófobas y discriminatorias con los ciu-

dadanos gitanos realizadas por parte de algunos responsables del gobierno italiano, 
la cuales suponen un grave atentado al principio de igualdad entre ciudadanos de la 
Unión Europea.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

3) Se compromete a continuar estudiando, proponiendo e impulsando iniciativas 
parlamentarias y gubernamentales que persigan garantizar la igualdad efectiva de 
derechos y oportunidades de los ciudadanos gitanos y combatir el antigitanismo.

Proposta de resolució sobre la retirada d’un monument franquista de 
Montserrat
250-00292/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16716 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 21.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 16716)

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

1. Fer les gestions necessàries per actualitzar el cens de simbologia franquista de 
Catalunya elaborat pel Memorial Democràtic per tal de incloure-hi el monument al 
Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat ubicat a la Plaça dels Apòstols, 
prop del Monestir de Montserrat, al terme municipal de Monistrol de Montserrat i 
incloure el monument a la Xarxa d’Espais de Memòria del Memorial Democràtic.

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

2. Impulsar l’aprovació d’una llei integral de memòria democràtica de Catalu-
nya, que permeti superar les limitacions de la Llei estatal 13/2007 de 26 de desem-
bre, per tal que el Govern de la Generalitat pugui retirar o adaptar el monument al 
Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat ubicat a la Plaça dels Apòstols, 
prop del Monestir de Montserrat, al terme municipal de Monistrol de Montserrat, 
així com la resta de la simbologia franquista que encara perdura a Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió i addició 

3. Conservar i museïtzar tant el monument com altres elements que poguessin re-
sultar retirats de l’entorn esmentat per l’adequació d’aquest a la futura llei de memò-
ria democràtica de Catalunya legislació en matèria de memòria històrica, si els in-
formes tècnics corresponents avalen l’interès històric o artístic d’ambdós elements.
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Proposta de resolució sobre les actuacions de prevenció en matèria 
de consum durant la temporada estival amb relació al transport aeri
250-00294/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16756 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 25.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 16756)

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

1. Realitzar, per mitjà de les oficines d’informació de què disposa el Departament 
d’Empresa i Coneixement, a tots els aeroports de Catalunya una campanya informa-
tiva sobre els drets dels usuaris de les companyies aèries que hi operen i els consells 
per fer-los efectius.

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

3. Instar l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) a què exerceixi les compe-
tències que li corresponen en matèria de supervisió, inspecció i ordenació del trans-
port aeri, d’acord amb el que s’estableix a la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’agèn-
cies estatals per a la millora dels serveis públics i el Reial decret 184/2008, de 8 de 
febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria. Alhora, 
instar l’AESA a què exerceixi les competències que li pertoquen com a organisme de 
l’Estat espanyol encarregat de vetllar per l’observança del Reglament CE 261/2004 
i sancionar-ne els incompliments, d’acord amb el que s’estableix a l’article 16 d’a-
quest reglament.

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

4. Instar l’Agència Catalana del Consum a què mantingui l’actualització perma-
nent de la informació sobre els drets dels passatgers de les companyies aèries que 
divulga a través del seu web i les xarxes socials i dels mecanismes que disposi.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 5

5. Instar l’Agència Catalana del Consum a reiterar el requeriment als operadors 
aeris que realitzen la seva activitat a Catalunya que garanteixin la disponibilitat de 
números de telèfon gratuïts i fulls oficials de reclamació a través dels quals els usua-
ris puguin presentar les seves reclamacions mitjançant via telemàtica o presencial 
de forma efectiva, d’acord amb el que estableix el Codi de consum de Catalunya.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació del punt 6

6. Instar l’Agència Catalana del Consum a reforçar els punts d’atenció i informa-
ció al passatger en les instal·lacions dels diferents aeroports catalans, amb l’objectiu 
d’ajudar els passatgers a exercir i defensar els seus drets com a consumidors en cas 
de conflictes amb les companyies aèries.
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Proposta de resolució sobre la indústria dels videojocs
250-00295/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16757 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 25.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 16757)

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

1. Convocar, dins del Pacte Nacional per la Indústria, la taula de treball de la 
Indústria dels Videojocs, de la qual, hi ha representació del Departament d’Empresa 
i Coneixement, Ensenyament, Cultura, Sanitat, Treball i Benestar Social i Família, 
Polítiques Digitals, l’Institut Català de Finances i una representació de les Entitats 
més representatives del sector. 

Proposta de resolució sobre la gestió de les condicions d’allotjament 
dels treballadors temporers de Lleida
250-00296/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16753 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 20.09.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 16753)

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

Que s’estableixi una estratègia conjunta amb els serveis socials d’Ajuntaments i 
Consells Comarcals, entitats Socials especialitzades, diferents Departaments de la 
Generalitat i altres experts del món local una mesa del sector con la participación 
de empresarios, sindicatos, ayuntamientos de las zonas frutícolas y i la Generalitat, 
amb l’objectiu d’analitzar les problemàtiques i proposar millores estructurals.

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

Que, siendo una problemática que excede del ámbito local, la Generalitat es-
tablint accions coordinades amb els ajuntaments que és qui té competència sobre 
allotjament d’urgència via Contracte Programa obri una línia d’ajudes socials, en 
colaboración con el resto de actores del territorio, amb l’objectiu de millorar el ben-
estar d’aquestes persones.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la 
Comissió del Síndic de Greuges perquè informi sobre el fet de no 
iniciar d’ofici i urgentment cap actuació per la vulneració de drets 
i llibertats fonamentals comesa durant la imposició de les lleis de 
desconnexió el 6 i el 7 de setembre de 2017 i no demanar dictamen 
al Consell de Garanties Estatutàries davant la negació d’aquesta 
garantia als diputats de l’oposició
356-00187/12

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs (reg. 14649).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió del Síndic de Greuges, 20.09.2018.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut 
sobre les primeres accions del Departament en aquesta legislatura
355-00018/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 3 de la Comissió de Salut, tinguda el 20.09.2018, 
DSPC-C 59.

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació 
dels infants i adolescents migrants sense referents familiars ni adults
355-00022/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies (reg. 16806).
Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 20.09.2018.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el president 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a presentar la 
memòria del Tribunal corresponent al 2017
359-00010/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (reg. 16223).
Comissió competent: Comissió de Justícia.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 20.09.2018.

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

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

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller 
de Territori i Sostenibilitat
330-00035/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 16989 / Coneixement: 21.09.2018

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència de la consellera de la Presidència, des del dia 21 fins al dia 
24 de setembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del des-
patx del seu Departament el conseller de Territori i Sostenibilitat.

Cordialment,

Barcelona, 17 de setembre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 200/2018, de 17 de setembre, d’encàrrec del despatx de la 
consellera de la Presidència al conseller de Territori i Sostenibilitat des del dia 21 
fins al dia 24 de setembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al 
DOGC 7711, de 21 de setembre de 2018.
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4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació d’un servei de prevenció de riscos laborals aliè i de 
vigilància i promoció de la salut per al Parlament de Catalunya
615-00004/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 140)

Secretaria General
Anunci de correcció d’errades del plec de clàusules administratives de la con-

tractació d’un servei de prevenció de riscos laborals aliè i de vigilància i promoció 
de la salut per al Parlament de Catalunya (expedient núm. PARLC-2019-00001) i de 
l’anunci publicat en el BOPC 140, del 3 d’agost de 2018.

Primer. Atès que s’ha detectat una errada en el quadre de característiques del 
plec de clàusules administratives, es corregeix l’apartat 4.2, «Preus unitaris», en el 
sentit que s’indica a continuació.

On hi diu: 

Prevenció tècnica, vigilància 
de la salut col·lectiva i 
promoció de la salut

Preu unitari màxim
(sense IVA) 

Preu unitari màxim 
(amb IVA)

Activitats de prevenció tècnica 
(preu per hora)

42,11 euros 67 euros

Vigilància de salut col·lectiva 
(preu per hora)

87,64 euros 100 euros

Hi ha de dir: 

Prevenció tècnica, vigilància 
de la salut col·lectiva i 
promoció de la salut

Preu unitari màxim
(sense IVA) 

Preu unitari màxim 
(amb IVA)

Activitats de prevenció tècnica 
(preu per hora)

55,38 euros 67,01 euros

Vigilància de salut col·lectiva 
(preu per hora)

82,61 euros 99,96 euros

Segon. Es modifiquen els apartats 9.a i 10 de l’anunci de licitació publicat en el 
BOPC 140, del 3 d’agost de 2018, en el sentit que s’indica a continuació.

On hi diu: 
«a) Data límit de presentació: 27 de setembre de 2018, a les 18.00 hores.»

Hi ha de dir: 
«a) Data límit de presentació: 24 d’octubre de 2018, a les 18.00 hores.»

On hi diu: 
«L’acte públic d’obertura dels sobres C tindrà lloc el 24 d’octubre de 2018, a les 

12.00 hores, al Palau del Parlament.»

Hi ha de dir: 
«L’acte públic d’obertura dels sobres C tindrà lloc el 20 de novembre de 2018, 

a les 12.00 hores, al Palau del Parlament.»
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Tercer. En data del 20 de setembre de 2018 s’ha enviat un anunci de correcció al 
diari oficial de la Unió Europea (DOUE).

Quart. En data del 20 de setembre de 2018 s’han publicat en el perfil de contrac-
tant del Parlament de Catalunya aquestes esmenes, i també el quadre de caracterís-
tiques del contracte del plec de clàusules administratives consegüentment modificat.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2018
Xavier Muro i Bas, secretari general
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