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3.

Tramitacions en curs

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació de l’Institut
Voltrera, d’Abrera
250-00302/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 16792 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 02.10.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 16792)

Esmena 1
GP Republicà (1)
De supressió i addició

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a signar un conveni
de retorn, de la forma més urgent possible, amb l’Ajuntament d’Abrera amb celeritat
per reconèixer el deute contret amb l’Ajuntament perquè aquest elabori la redacció i
l’execució de les obres d’ampliació de l’IES Voltrera d’Abrera, per donar resposta a
les necessitats reals del municipi d’Abrera.

Proposta de resolució sobre la convocatòria del Consell Social de la
Llengua de Signes Catalana
250-00364/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 02.10.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2018 al 16.10.2018).
Finiment del termini: 17.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.10.2018.

Proposta de resolució sobre la devolució de les pagues extres dels
treballadors públics
250-00365/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 02.10.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2018 al 16.10.2018).
Finiment del termini: 17.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.10.2018.
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre els riscos per a la salut per les antenes
de telefonia mòbil a Cerdanyola del Vallès
250-00366/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 02.10.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2018 al 16.10.2018).
Finiment del termini: 17.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.10.2018.

Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou
edifici de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
250-00367/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 02.10.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2018 al 16.10.2018).
Finiment del termini: 17.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.10.2018.

Proposta de resolució sobre els serveis d’atenció primària a Gavà
250-00368/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 02.10.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2018 al 16.10.2018).
Finiment del termini: 17.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.10.2018.

Proposta de resolució sobre la construcció del CAP Gavà 3
250-00369/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 02.10.2018.

3.10.25. Propostes de resolució
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2018 al 16.10.2018).
Finiment del termini: 17.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.10.2018.

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut
Bruguers, a Gavà
250-00370/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 02.10.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2018 al 16.10.2018).
Finiment del termini: 17.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.10.2018.

Proposta de resolució sobre la devolució de la paga extraordinària
dels treballadors de la Generalitat dels anys 2012 i 2013
250-00371/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 16982 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.10.2018

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat, Dimas Gragera Velaz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta
de resolució sobre la devolució de la part corresponent a la paga extraordinària dels
servidors públics de l’administració de la Generalitat de Catalunya dels anys 2013 i
2014, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, amb el text següent:
Exposició de motius

Els servidors públics en els últims anys han patit les retallades en les seves retribucions i drets laborals i, en general, en les seves condicions de treball, així com
les retallades progressives de mitjans materials i personals amb què treballen per tal
d’oferir el millor servei als ciutadans.
En aquest sentit, s’han aprovat diverses iniciatives al Parlament de Catalunya i cal
fer efectiu el compliment del mandat democràtic establert per la moció 121/XI del
Parlament de Catalunya, pel que fa al retorn de la totalitat de les pagues extraordinàries del 2013 i 2014, i també pel que fa a la resta d’acords aprovats, així com donar
compliment a la moció 143/XI, de 27 de juny de 2017, que requeria al Govern fer
efectiu el pagament d’aquestes pagues extraordinàries que els successius Governs de
la Generalitat no havien abonat des del 2012, provocant una intolerable discriminació amb els servidors públics d’altres administracions.
Cal fixar un calendari concret de devolució als funcionaris i servidors públics de
les pagues extraordinàries de 2013 i 2014, i presentar-lo en el termini de tres mesos
des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució.
3.10.25. Propostes de resolució
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que es comprometi, en el si de la Mesa de la Funció Pública i en el termini de tres mesos, a un calendari de recuperació de les pagues extraordinàries que no es van abonar el 2013
i 2014, en base al criteri de recuperació de la paga del 2013 el 2019 i de la paga del
2014 el 2020. La recuperació d’aquestes pagues no s’ha d’allargar en cap cas més
enllà de l’últim trimestre del 2020.
Palau del Parlament, 21 de setembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, Dimas Gragera Velaz, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre la violència dels ultres dels equips de
futbol
250-00372/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 17034 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.10.2018

A la Mesa del Parlament

Elisenda Alamany Gutiérrez, Portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la violència dels ultres dels equips de futbol de Catalunya, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Exposició de motius

En les darreres dècades, el moviment del hooliganisme, especialment a Europa,
va comportar èpoques de violència extrema entre grups que deien pertànyer (i, fins i
tot, representar) a diversos equips de futbol de lligues i nivells diferents.
A Catalunya, després d’un període de certa calma i replegament, els tres clubs
que ara mateix competeixen al màxim nivell (el Futbol Club Barcelona, el Reial
Club Deportiu Espanyol i el Girona Futbol Club) han vist com, amb trajectòries desiguals, els grups ultres refugiats sota aquests equips tornen a perpetrar (o ho fan
amb més intensitat) diversos atacs i batalles multitudinàries amb altres aficions o
contra col·lectius ben diversos, com els antifeixistes.
El primer equip que en la darrera època va viure el repunt de la violència i la
presència a l’estadi d’aquests grups ultres va ser l’Espanyol. Arran del canvi d’estadi,
el club va aprofitar per a prohibir l’entrada com a grup al col·lectiu denominat «Brigadas Blanquiazules», però no els va prohibir l’entrada com a individus. La preocupació va començar amb el canvi de president, l’any 2012, i els pitjors temors es varen confirmar quan, en un desplaçament a Sant Sebastià, l’Ertzaintza va aconseguir
aturar una baralla entre les dues aficions, quelcom que va comportar l’expulsió de 20
socis de l’entitat. Tot i que van passar un parell d’anys sense incidents destacables, el
passat mes de gener de l’any 2018, en un partit contra el Futbol Club Barcelona, 50
aficionats van ser expulsats del Camp Nou per aldarulls, i també hi va haver algun
incident al desplaçament a Girona.
Si bé semblava, doncs, que la preocupació per la reaparició del moviment ultra
s’estenia per les graderies i la directiva de l’Espanyol, des d’inicis de l’any 2017 el
repunt més fort de violència ultra s’ha viscut al club veí, el Barça, on els «Boixos
Nois» han protagonitzat diversos incidents, tant dins de l’estadi (en l’esmentat incident amb els ultres de l’Espanyol del mes de gener de 2018, o al Miniestadi en un
3.10.25. Propostes de resolució
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partit de categories formatives contra l’Atlético de Madrid el mes de març del mateix any) com en desplaçaments (a Vitòria i a la final de la Copa del Rei a Madrid
l’any 2017, i a València aquest 2018). El darrer incident es va viure aquest passat 18
de setembre a la prèvia del partit de Champions League davant el PSV Eindhoven,
on ultres d’ambdós equips van protagonitzar una baralla a una terrassa del carrer
Felipe de Paz, a les immediacions del Camp Nou, amb cops de puny, porres extensibles i llançament de cadires metàl·liques.
Com dèiem, també el Girona F.C ha registrat problemes amb el grup ultra situat
al gol sud de Montilivi, els «Gerunda Sud», que recullen el testimoni del grup actiu entre 2008 i 2009 conegut com a «Ultras Gerona», de marcat caràcter feixista.
Així, abans de l’històric ascens, alguns membres d’aquest grup van assaltar un bar
amb salutacions feixistes i cridant consignes nazis, i van acabar agredint quatre aficionats declarats antifeixistes del mateix equip. Malgrat l’agressió, tant la Policia
Municipal de Girona com els Mossos d’Esquadra només van expulsar als membres
del grup ultra del bar, sense detencions. En els darrers mesos, a Santa Coloma de
Farners, un col·lectiu antifeixista ha denunciat que diversos ultres del Girona han
agredit i perpetrat accions de caràcter feixista contra diversos veïns del municipi,
especialment contra membres del Casal Independentista La Sega 1640.
Els grups ultres dels tres equips esmentats tenen en comú que s’autodenominen
com a «apolítics», però la càrrega ideològica darrere d’aquests grups ultres, que
pretenen amagar-se darrere de la consideració de «grup d’animació» en moltes ocasions, és innegable.
El món del futbol mou a desenes de milers de persones a Catalunya, no només
en nombre de socis dels clubs de futbol més grans, sinó en infants en formació i en
aficionats sense carnet. El futbol, així com el conjunt de l’esport, ha de ser corretja
de transmissió d’una sèrie de valors que han d’impregnar la nostra societat, des de
la promoció d’una vida sana fins al respecte pel contrincant. És per això que podem
afirmar que la violència, sigui física o verbal (en formes de racisme, xenofòbia o homofòbia) no pot tenir cabuda a la nostra societat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

1. Interlocutar amb la Federació Catalana de Futbol i els clubs de futbol amb
l’objectiu que actuïn amb més contundència amb aquells socis que participin del foment de la violència i els actes ultres tant dins com fora dels estadis.
2. Millorar la coordinació entre els Mossos d’Esquadra i els clubs de futbol a
l’hora d’identificar aquells socis que puguin fomentar actituds d’odi i dur a terme
accions violentes als estadis de futbol.
3. Condemnar enèrgicament l’ús del pretext de competició futbolística per tal de
donar empara a accions i actituds violentes que van en contra dels valors positius
que l’esport ha de transmetre a la societat.
Palau del Parlament, 21 de setembre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP
CatECP

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’impuls de l’entrada en funcionament
dels jutjats 9 i 10 de Sabadell
250-00373/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 17306 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.10.2018

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de impulso de la entrada en funcionamiento de los Juzgados número 9 y 10 de Sabadell,
para que sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Sabadell es ciudad cabeza de partido judicial. Dicho partido judicial está integrado por 21 juzgados con competencia para resolver los conflictos de 9 poblaciones diferentes. Además, el aumento de la población en esta zona está implicando un
progresivo aumento de la litigiosidad.
Esto conlleva que la sobrecarga de trabajo que existe ya de ordinario debido al
volumen de asuntos que se tramitan se haya incrementado de tal forma que llega
a ser insostenible para todos los jueces, magistrados y demás funcionarios que los
integran. A todo ello hay que añadir que cuando en los juzgados se producen bajas
por enfermedad se acumula, aún más, el trabajo de los titulares. Esta sobrecarga excesiva de trabajo la sufren en primer término los servidores públicos de la Justicia y
en última instancia los ciudadanos a los que sirven.
Actualmente la implantación efectiva de los Juzgados número 9 y 10 de Sabadell
solamente está pendiente de la dotación de los necesarios medios materiales cuya
competencia corresponde a la Generalitat de Cataluña. No obstante, los responsables políticos del Departamento de Justicia no han venido dando prioridad a dicha
dotación recursos, la cual contrata con algunas de las preferencias presupuestarias
de la Administración de la Generalitat en materia de Justicia, como ha sido la ilegal
contratación, por más de 88.000 euros anuales de inspectores que ponían en riesgo
la independencia del Poder Judicial.
De hecho, según han comunicado los responsables políticos del Departamento
de Justicia al propio Ministerio de Justicia la entrada en funcionamiento de dichos
juzgados ha sido aplazada sine die, ocasionando con ello la agravación de los problemas existentes y el incremento de retrasos de las tramitaciones de los expedientes, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos que deben acudir a solicitar la
ayuda judicial para solucionar sus conflictos.
No debemos olvidar que el buen funcionamiento de la administración de Justicia, competencia de la Generalitat de Cataluña, es una exigencia como garantía del
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, una reclamación social y una condición indispensable para la adecuada marcha de la economía.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat
1. Cumplir con lo dispuesto en la Orden JUS/1277/2017 de 22 de diciembre,
adoptando las medidas necesarias antes de la finalización del año 2018 para la efectiva implantación y la entrada en funcionamiento de los juzgados 9 y 10 de Sabadell
en la fecha prevista en dicha Orden, como forma de paliar la grave situación de sobrecarga de trabajo en que se encuentran el resto de juzgados de dicha población y a
su vez disminuir los retrasos de los asuntos judiciales que se tramitan con el objetivo
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de dar un mejor servicio a los ciudadanos que necesitan acudir a estos juzgados para
solucionar sus conflictos.
Palacio del Parlamento, 27 de septiembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, diputada,
GP Cs

Proposta de resolució sobre l’ús del nom del Parlament Europeu per
l’anterior Govern de la Generalitat amb relació al fet de fer passar per
observadors internacionals alguns eurodiputats que eren a Espanya
l’1 d’octubre de 2017
250-00374/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 17339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.10.2018

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el
uso engañoso, falso y desleal del nombre del Parlamento Europeo por el ex Govern
de la Generalitat al haber hecho pasar a algunos eurodiputados que se encontraban
en España como supuestos observadores internacionales, para que sea sustanciada
ante la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, con el
siguiente texto:
Exposición de motivos

El 1 de octubre de 2017 algunos eurodiputados fueron contratados e invitados
por el ex Govern de la Generalitat de Cataluña, el cual c los presentó como si fuesen
observadores internacionales de su ilegal y supuesto referéndum separatistas, con la
obvia intención de confundir y engañar a la opinión pública.
En concreto, uno de ellos, Mario Borghezio, se presentó ante la opinión pública
y los medios de comunicación como un observador acreditado de la comisión de
Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Otros ocho miembros –Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Stylianos Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Josu
Juaristi Abaunz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bodil Valero y Jill Evans - firmaron
y presentaron un documento al que llamaron declaración emitida por una delegación parlamentaria internacional.
A raíz de estos desleales comportamientos de los que son responsables tanto los
propios europarlamentarios como los ex miembros del Govern de la Generalitat que
se aprovecharon de los mismos para hacer propaganda de su ilegal referéndum, el
Parlamento Europeo se vio obligado a emitir formalmente una «Declaración sobre
la presencia de eurodiputados en Cataluña el 1 de octubre» en la que textualmente
declaraba: «El Parlamento Europeo no envió una delegación para observar los acontecimientos del 1 de octubre ni autorizó a ninguno de sus miembros a hacer comentarios o declaraciones en su nombre».
Asimismo, señalaba que «cualquier comentario, observación o declaración emitida oralmente o por escrito por parte de miembros del Parlamento Europeo son por
tanto personales y no comprometen en ningún modo al Parlamento Europeo. Ningún eurodiputado ha recibido mandato para hablar en nombre de la Cámara en lo
relativo a estos acontecimientos».
Siendo ya de por sí lamentable que se organice y llame referéndum a un acto
partidista separatista realizado al margen de la legalidad y con desobediencia de las
3.10.25. Propostes de resolució
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resoluciones judiciales y del Tribunal Constitucional, más sonrojante aún es que un
Govern autonómico engañe a sus ciudadanos utilizando el nombre de una institución como el Parlamento Europeo
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña se compromete a dirigir, por medio de su Presidente, un escrito de disculpas institucionales al Parlamento europeo por la utilización falsa y engañosa del término «observadores internacionales del Parlamento
europeo» para los eurodiputados que estuvieron en España el día 1 de octubre de
manera no institucional.
2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a que dirija un
escrito de disculpas al Parlamento europeo por el uso falso y engañoso del término
«observadores internacionales del Parlamento europeo» para los eurodiputados que
estuvieron en España el día 1 de octubre de manera no institucional.
Palacio del Parlamento, 27 de septiembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

3.30.

Altres tramitacions

3.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat La situació dels infants migrants
sense referents familiars a Catalunya
360-00008/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 17338).
Acord: Mesa del Parlament, 02.10.2018.
Al president del Parlament

Benvolgut president,
Em plau lliurar-vos l’Informe sobre La situació dels infants migrants sense referents familiars a Catalunya, el qual analitza la gestió de la situació d’emergència
actual pel que fa a l’arribada de menors migrants sols, així com també l’estructura
del sistema protector.
Com sabeu, i malgrat la competència última en la seva protecció correspon a la
DGAIA, és imprescindible una actuació per part de l’Administració de l’Estat per
garantir la coordinació entre les CCAA en la seva distribució i atenció, així com la
implicació de l’administració local per a una atenció equilibrada en el territori.
Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges,
en el seu article 65, aquest informe monogràfic ha d’ésser objecte de debat parlamentari.
Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe, del
qual us suggereixo la seva culminació en una sessió plenària.
Cordialment,
Barcelona, 28 de setembre de 2018
Rafael Ribó, síndic
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05.

Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
410-00008/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 17246 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.10.2018

A la Mesa del Parlament

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Alta: Lucas Silvano Ferro Solé
Baixa: Yolanda López Fernández
Palau del Parlament, 27 de setembre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP

Composició de la Comissió d’Empresa i Coneixement
410-00012/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CATECP
Reg. 17245 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.10.2018

A la Mesa del Parlament

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Lucas Silvano Ferro Solé ha estat designat membre
(portaveu) de la Comissió d’Empresa i Coneixement.
Palau del Parlament, 27 de setembre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP

Composició de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
410-00013/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 16957; 17084 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.10.2018

Reg. 16957
A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:

4.45.05. Comissions legislatives
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Comissió: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Alta: Mònica Sales de la Cruz
Baixa: Josep Maria Forné i Febrer
Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
Reg. 17084
A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Alta: Jenn Díaz Ruiz
Baixa: David Rodríguez i González
Durada: el mes de setembre
Palau del Parlament, 25 de setembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública
410-00014/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 16952; 16953 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.10.2018

Reg. 16952
A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada M.
Assumpció Laïlla i Jou substituirà al diputat J. Lluís Salvadó i Tenesa com a membre de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Palau del Parlament, 20 de setembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
Reg. 16953
A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada
Raquel Sans Guerra substituirà al diputat David Rodríguez i González com a membre de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Palau del Parlament, 20 de setembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.45.05. Comissions legislatives
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4.45.10.

Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 17248 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.10.2018

A la Mesa del Parlament

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alta: Lucas Silvano Ferro Solé
Baixa: Jéssica Albiach Satorres
Palau del Parlament, 27 de setembre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP

4.45.12.

Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00002/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 17247 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.10.2018

A la Mesa del Parlament

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de Polítiques de Joventut
Alta: Lucas Silvano Ferro Solé
Baixa: Susanna Segovia Sánchez
Palau del Parlament, 27 de setembre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP
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4.45.13.

Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
406-00001/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC
Reg. 17307; 17308 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.10.2018

Reg. 17307
A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Eva Baró Ramos ha estat designada membre de la Comissió d’Estudi del Treball
Autònom.
Palau del Parlament, 27 de setembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
Reg. 17308
A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat
Jordi Albert i Caballero ha estat designat membre de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom.
Palau del Parlament, 27 de setembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.45.14.

Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de
l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
407-00003/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS
Reg. 16502 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.10.2018

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Ferran Pedret i Santos, com a Portaveu, i la diputada Alicia
Romero Llano han estat designats membres de la Comissió d’Investigació sobre
l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya.
Palau del Parlament, 14 de setembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge a
Periodistes i Polítics pel Govern
407-00004/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS
Reg. 16503 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.10.2018

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Assumpta Escarp Gibert, com a portaveu, i el diputat Carles
Castillo Rosique, han estat designats membres de la Comissió d’Investigació sobre
l’espionatge a periodistes i polítics pel Govern.
Palau del Parlament, 14 de setembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals
i Transparència
410-00004/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 16950 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.10.2018

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Alta: Gerard Gómez del Moral i Fuster
Baixa: David Rodríguez i González
Palau del Parlament, 20 de setembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.45.25.

Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari Republicà
399-00007/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 17661 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.10.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament
del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari Republicà.
Palau del Parlament, 27 de setembre de 2018
La diputada, Marta Vilalta i Torres; vist i plau, Anna Caula i Paretas, portaveu,
GP ERC

4.45.25. Grups parlamentaris
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4.48.

Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
413-00002/12
DESIGNACIÓ DE MEMBRES
Reg. 17337 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.10.2018

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parlament, comunica que la representant del Grup Parlamentari Republicà a l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
és la diputada Adriana Delgado i Herreros.
Palau del Parlament, 28 de setembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la
consellera 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
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Cultura, en la sessió 3, tinguda el 26.09.2018, DSPC-C 67.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i
Coneixement amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre
els informes del Govern amb relació a les estratègies per a ocultar
la intranquil·litat empresarial i la paralització d’inversions durant el
setembre i l’octubre del 2017
354-00032/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 17235).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.09.2018.

4.48. Intergrups parlamentaris
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4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Narcís Garolera, catedràtic de
llengua i literatura de la Universitat Pompeu Fabra, davant la
Comissió de Cultura perquè informi sobre la necessitat de recuperar
el nom tradicional i documentat del cenobi de Sant Pere de Roda
356-00056/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la
sessió 3, tinguda el 26.09.2018, DSPC-C 67.

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
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la
sessió 3, tinguda el 26.09.2018, DSPC-C 67.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació
Catalana d’Executius, Directius i Empresaris davant la Comissió
d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació de les
petites i mitjanes empreses
356-00207/12
SOL·LICITUD

Presentació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs (reg. 17227).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.09.2018.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Indústria
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui la
situació del Pacte per a la Indústria
356-00208/12
SOL·LICITUD

Presentació: Joan García González, del GP Cs (reg. 17228).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.09.2018.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa de
Clústers de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement
perquè informi sobre la situació i els resultats dels clústers
356-00209/12
SOL·LICITUD

Presentació: Joan García González, del GP Cs (reg. 17229).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.09.2018.

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera 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
355-00024/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Cultura, en la sessió 3, tinguda el 26.09.2018, DSPC-C 67.

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

Compareixença de Narcís Garolera, catedràtic de llengua i literatura
de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió de Cultura per
a informar sobre la necessitat de recuperar el nom tradicional i
documentat del cenobi de Sant Pere de Roda
357-00105/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 3, tinguda el 26.09.2018, DSPC-C 67.

Compareixença de Lluís Puig i Gordi, director del Programa per al
desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional, davant
la Comissió de Cultura per a informar sobre les funcions del seu
càrrec
357-00106/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 3, tinguda el 26.09.2018, DSPC-C 67.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
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Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

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

Encàrrec del despatx de la consellera de Salut al vicepresident del
Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00037/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 17714 / Coneixement: 03.10.2018

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 compte que durant l’absència de la consellera de Salut, mentre duri el permís per maternitat, s’encarregarà del despatx del seu Departament el vicepresident del Govern i
conseller d’Economia i Hisenda.
Cordialment,
Barcelona, 1 d’octubre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president
N. de la r.: El Decret 206/2018, d’1 d’octubre, d’encàrrec del despatx de la consellera de Salut al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, és publicat al DOGC 7717, de 2 d’octubre de 2018.

4.70.05.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre la situació dels avals concedits per la Generalitat en
data del 30 de juny de 2018
334-00029/12
PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I
D’ECONOMIA I HISENDA
Reg. 17257 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del
Parlament, 02.10.2018

Al president del Parlament

Benvolgut president,
Per a la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost del Parlament de Catalunya, us trameto adjunta, la informació a 30 de juny de 2018, a
la qual es refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
Cordialment,
Barcelona, 25 de setembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Estats de desenvolupament i d’execució del pressupost de la
Generalitat en data del 30 de juny de 2018
334-00030/12
PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I
D’ECONOMIA I HISENDA
Reg. 17258 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del
Parlament, 02.10.2018

Al president del Parlament

Benvolgut president,
En compliment de l’article 79 del Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, trameto els estats de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la
Generalitat de Catalunya a 30 de juny de 2018, i l’informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeutament previst en l’article 21 apartats 3 i 4 de la mateixa Llei, per al seu lliurament a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
del Parlament de Catalunya.
Cordialment,
Barcelona, 25 de setembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de
l’endeutament de la Generalitat en data del 30 de juny de 2018
334-00031/12
PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I
D’ECONOMIA I HISENDA
Reg. 17258 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del
Parlament, 02.10.2018

N. de la r.: L’escrit corresponent a aquesta tramitació es reprodueix en l’expedient
amb NT 334-00030/12.
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4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Convocatòria per a proveir definitivament, pel sistema de lliure
designació, el lloc de treball de secretari o secretària del lletrat o
lletrada major
500-00001/12
NOMENAMENT
Acord: Mesa del Parlament, 02.10.2018

Secretaria General

Atès l’acord de la Mesa del Parlament del 18 de setembre de 2018, de convocatòria per a proveir definitivament, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de
secretari o secretària del lletrat o lletrada major del Parlament de Catalunya (BOPC
153, de 20 de setembre de 2018).
Atès l’informe emès pel lletrat major, d’acord amb el que estableix l’article 63
dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.
Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament
Acorda

Nomenar definitivament, pel sistema de lliure designació, Susagna Costa Miralbell secretària del lletrat o lletrada major del Parlament de Catalunya, a partir de la
data de la presa de possessió.
Contra aquest acord, els interessats poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
d’haver estat publicat o notificat, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicat o notificat.
Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2018
Xavier Muro i Bas, secretari general
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