
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya, sobre la priorització de l’agenda social 
i la recuperació de la convivència
255-00001/12
Adopció 13

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre disposicions específiques per a l’objectiu 
de cooperació territorial europea (Interreg) finançat amb ajuda del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional i els instruments de finançament exterior
295-00055/12
Coneixement de la proposta 26

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’etiquetatge dels neumàtics amb relació a 
l’eficiència en termes de consum de carburant i altres paràmetres essencials, i pel 
qual es deroga el Reglament (CE) 1222/2009
295-00056/12
Coneixement de la proposta 26

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu a un mecanisme per a superar els obstacles 
jurídics i administratius en un context transfronterer
295-00057/12
Coneixement de la proposta 26

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea un entorn de finestreta única ma-
rítima europea i es deroga la Directiva 2010/65/UE
295-00058/12
Coneixement de la proposta 26

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre la racionalització de les mesures per a pro-
moure la finalització de la xarxa transeuropea de transport
295-00059/12
Coneixement de la proposta 27

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’adaptació de les obligacions de notifi-
cació en l’àmbit de la política de medi ambient i pel qual es modifiquen les direc-
tives 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE i 2010/63/UE, 
els reglaments (CE) 166/2006 i (UE) 995/2010, i els reglaments (CE) 338/97 i (CE) 
2173/2005 del Consell
295-00060/12
Coneixement de la proposta 27

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu al Fons Social Europeu Plus (FSE+)
295-00061/12
Coneixement de la proposta 27
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu al Fons Europeu d’Adaptació a la Globalit-
zació (FEAG)
295-00062/12
Coneixement de la proposta 27

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un programa d’intercanvis, as-
sistència i formació per a la protecció de l’euro contra la falsificació de moneda per 
al període 2021-2027 (programa Pericles IV)
295-00063/12
Coneixement de la proposta 28

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el programa Europa Creativa 
(2021 a 2027) i pel qual es deroga el Reglament (UE) 1295/2013
295-00064/12
Coneixement de la proposta 28

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CEE) 469/2009, 
del Consell, relatiu al certificat complementari de protecció per als medicaments
295-00065/12
Coneixement de la proposta 28

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen les disposicions comunes 
relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu 
Plus, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, així com les normes 
financeres per als dits fons i per al Fons d’Asil i Migració, el Fons de Seguretat In-
terior i l’Instrument de Gestió de les Fronteres i Visats
295-00066/12
Coneixement de la proposta 28

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual s’estableixen normes harmonitzades per 
a la designació de representants legals a efectes de recaptar proves per a proces-
sos penals
295-00067/12
Coneixement de la proposta 29

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Par-
lament Europeu i del Consell que modifica la Directiva 96/53/CE del Consell pel 
que fa al termini d’aplicació de les normes especials sobre la longitud màxima de 
cabines que milloren el rendiment aerodinàmic, l’eficiència energètica i el rendiment 
en matèria de seguretat
295-00068/12
Coneixement de la proposta 29

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell per la qual s’estableix el programa Fiscalis per a la 
cooperació en l’àmbit de la fiscalitat
295-00069/12
Coneixement de la proposta 29

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el mecanisme Connectar Europa i 
es deroguen els reglaments (UE) 1316/2013 i 283/2014
295-00070/12
Coneixement de la proposta 29

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es creen el Programa espacial de la Unió i 
l’Agència de la Unió Europea per al Programa Espacial i es deroguen els reglaments 
(UE) 912/2010, 1285/2013 i 377/2014 i la Decisió 541/2014/UE
295-00071/12
Coneixement de la proposta 30

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el programa Duana per a la 
cooperació en l’àmbit de les duanes
295-00072/12
Coneixement de la proposta 30
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell relatiu als requisits mínims per a la reutilització de l’aigua
295-00073/12
Coneixement de la proposta 30

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament i del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el programa Europa Digital per 
al període 2021-2027
295-00074/12
Coneixement de la proposta 30

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell sobre les ordres europees de lliurament i conservació 
de proves electròniques a efectes d’enjudiciament penal
295-00075/12
Coneixement de la proposta 31

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu al Fons Europeu Marítim i de Pesca i pel 
qual es deroga el Reglament (UE) 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell
295-00076/12
Coneixement de la proposta 31

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell, del Programa de la Unió Europea de lluita contra el frau
295-00077/12
Coneixement de la proposta 31

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Par-
lament Europeu i del Consell que estableix el Programa específic d’execució del 
Programa marc de recerca i innovació «Horitzó Europa»
295-00078/12
Coneixement de la proposta 31

Control del principi de subsidiarietat amb relació a Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el programa Drets i Valors
295-00079/12
Coneixement de la proposta 32

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el Programa de justícia
295-00080/12
Coneixement de la proposta 32

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el Programa de suport a les reformes
295-00081/12
Coneixement de la proposta 32

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el Programa del Cos Europeu 
de Solidaritat i es deroguen el [Reglament del Cos Europeu de Solidaritat] i el Re-
glament (UE) 375/2014
295-00082/12
Coneixement de la proposta 32

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Con-
sell pel qual s’amplia als estats membres no participants l’aplicació del Reglament 
(UE) 2018/..., pel qual s’estableix un programa en matèria d’intercanvis, assistència i 
formació per a la protecció de l’euro contra la falsificació de moneda per al període 
2021-2027 (Programa Pericles IV)
295-00083/12
Coneixement de la proposta 33

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el Programa sobre el mercat 
únic, la competitivitat de les empreses, incloses les petites i mitjanes, i les estadís-
tiques europees, i es deroguen els reglaments (UE) 99/2013, 1287/2013, 254/2014, 
258/2014, 652/2014 i 2017/826
295-00084/12
Coneixement de la proposta 33
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre informació electrònica relativa al transport 
de mercaderies
295-00085/12
Coneixement de la proposta 33

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell que complementa la legislació de la Unió Europea 
sobre homologació de tipus pel que fa a la retirada del Regne Unit de la Unió
295-00086/12
Coneixement de la proposta 33

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) 596/2014 
i 2017/1129 amb relació al foment de l’ús dels mercats de petites i mitjanes empre-
ses en expansió
295-00087/12
Coneixement de la proposta 34

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un Programa de medi ambient 
i acció pel clima (LIFE) i es deroga el Reglament (UE) 1293/2013
295-00088/12
Coneixement de la proposta 34

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix Erasmus, el programa de la 
Unió per a l’educació, la formació, la joventut i l’esport i es deroga el Reglament 
(UE) 1288/2013
295-00089/12
Coneixement de la proposta 34

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Consell pel qual s’estableix un instrument europeu de seguretat nuclear que com-
plementa l’Instrument de veïnatge, desenvolupament i cooperació internacional ba-
sant-se en el Tractat Euratom
295-00090/12
Coneixement de la proposta 34

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Con-
sell relativa a l’associació dels països i territoris d’ultramar amb la Unió Europea, 
incloent-hi les relacions entre la Unió Europea, d’una banda, i Groenlàndia i el Regne 
de Dinamarca, de l’altra (Decisió d’associació d’ultramar)
295-00091/12
Coneixement de la proposta 35

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen els reglaments (CE) 767/2008 
i 810/2009, els reglaments (UE) 2017/2226 i 2016/399, el Reglament XX/2018 [Re-
glament sobre interoperabilitat] i la Decisió 2004/512/CE, i es deroga la Decisió 
2008/633/JAI del Consell
295-00092/12
Coneixement de la proposta 35

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 2016/1011 pel 
que fa als índexs de referència de baix impacte carbònic i d’impacte carbònic positiu
295-00093/12
Coneixement de la proposta 35

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE, Euratom) 
883/2013, relatiu a les investigacions efectuades per l’Oficina Europea de Lluita con-
tra el Frau (OLAF), pel que fa a la cooperació amb la Fiscalia Europea i l’eficàcia de 
les investigacions de l’OLAF
295-00094/12
Coneixement de la proposta 35

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Re-
gional i al Fons de Cohesió
295-00095/12
Coneixement de la proposta 36
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre l’establiment d’un marc per a facilitar les in-
versions sostenibles
295-00096/12
Coneixement de la proposta 36

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre la divulgació d’informació relativa a les in-
versions sostenibles i els riscos de sostenibilitat, i pel qual es modifica la Directiva 
(UE) 2016/2341
295-00097/12
Coneixement de la proposta 36

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el Programa InvestEU
295-00098/12
Coneixement de la proposta 36

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre el finançament, la gestió i el seguiment de la 
política agrícola comuna, i pel qual es deroga el Reglament (UE) 1306/2013
295-00099/12
Coneixement de la proposta 37

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell que modifica els reglaments (UE) 1308/2013, pel 
qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes agraris; 1151/2012, 
sobre els règims de qualitat del productes agrícoles i alimentaris; 251/2014, sobre 
la definició, descripció, presentació, etiquetatge i protecció de les indicacions geo-
gràfiques del productes vitivinícoles aromatitzats; 228/2013, pel qual s’adopten me-
sures en el sector agrícola a favor de les regions ultraperifèriques, i 229/2013, pel 
qual s’adopten mesures en el sector agrícola a favor de les illes menors de l’Egea
295-00100/12
Coneixement de la proposta 37

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen normes amb relació a l’ajuda 
als plans estratègics que han d’elaborar els estats membres en el marc de la polí-
tica agrícola comuna (plans estratègics de la PAC), finançada amb càrrec al Fons 
Europeu Agrícola de Garantia i al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Ru-
ral, i pel qual es deroguen els reglaments (UE) 1305/2013 i 1307/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell
295-00101/12
Coneixement de la proposta 37

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’establiment d’una funció europea d’es-
tabilització de les inversions
295-00102/12
Coneixement de la proposta 38

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Parla-
ment Europeu i del Consell relativa a la informatització dels moviments i els controls 
dels productes subjectes a impostos especials (versió refosa)
295-00103/12
Coneixement de la proposta 38

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea el programa marc de recerca i 
innovació Horitzó Europa i se n’estableixen les normes de participació i difusió
295-00104/12
Coneixement de la proposta 38

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen normes de comportament en 
matèria d’emissions de diòxid de carboni per a vehicles pesants nous
295-00105/12
Coneixement de la proposta 38
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Con-
sell per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE pel que fa a la introducció de 
mesures tècniques detallades per al funcionament del règim definitiu de l’impost 
sobre el valor afegit de tributació dels intercanvis entre estats membres
295-00106/12
Coneixement de la proposta 39

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Con-
sell pel qual es modifica el Reglament (UE) 389/2012, sobre cooperació administrati-
va en l’àmbit dels impostos especials pel que fa al contingut del registre electrònic
295-00107/12
Coneixement de la proposta 39

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu als bons de titulització de deute sobirà
295-00108/12
Coneixement de la proposta 39

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea el Fons d’Asil i Migració
295-00109/12
Coneixement de la proposta 39

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix, com a part del Fons per a la 
Gestió Integrada de les Fronteres, l’instrument de suport financer per a l’equip de 
control duaner
295-00110/12
Coneixement de la proposta 40

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea el Fons de Seguretat Interior
295-00111/12
Coneixement de la proposta 40

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix l’instrument de veïnatge, desen-
volupament i cooperació internacional
295-00112/12
Coneixement de la proposta 40

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el Fons Europeu de Defensa
295-00113/12
Coneixement de la proposta 40

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix, com a part del Fons per a la 
Gestió Integrada de les Fronteres, l’instrument de suport financer a la gestió de 
fronteres i els visats
295-00114/12
Coneixement de la proposta 41

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre la creació d’una xarxa europea de funciona-
ris d’enllaç d’immigració (versió refosa)
295-00115/12
Coneixement de la proposta 41

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 1303/2013 
pel que fa als recursos destinats a la cohesió econòmica, social i territorial i es cor-
regeix el dit Reglament pel que fa als recursos per a l’objectiu d’inversió en creixe-
ment i ocupació
295-00116/12
Coneixement de la proposta 41

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Con-
sell per la qual s’estableix el règim general dels impostos especials (versió refosa)
295-00117/12
Coneixement de la proposta 41
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’estableix l’instrument d’ajut preadhesió (IAP III)
295-00118/12
Coneixement de la proposta 42

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’establiment d’un marc per a la interope-
rabilitat dels sistemes d’informació de la UE (fronteres i visats) i pel qual es modi-
fiquen la Decisió 2004/512/CE del Consell, el Reglament (CE) 767/2008, la Decisió 
2008/633/JAI del Consell, el Reglament (UE) 2016/399, el Reglament (UE) 2017/2226, 
el Reglament (UE) 2018/XX [Reglament SEIAV], el Reglament (UE) 2018/XX [sobre 
el SIS en l’àmbit de les inspeccions frontereres] i el Reglament (UE) 2018/XX [Re-
glament eu-LISA]
295-00119/12
Coneixement de la proposta 42

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’establiment d’un marc per a la interope-
rabilitat entre els sistemes d’informació de la UE (cooperació policial i judicial, asil i 
migració) i pel qual es modifiquen el Reglament (UE) 2018/XX [Reglament Eurodac], 
el Reglament (UE) 2018/XX [sobre el SIS en l’àmbit de la cooperació policial i judi-
cial], el Reglament (UE) 2018/XX [Reglament ECRIS-NTP] i el Reglament (UE) 2018/
XX [Reglament eu-LISA]
295-00120/12
Coneixement de la proposta 42

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 1206/2001 
del Consell, del 28 de maig, relatiu a la cooperació entre els òrgans jurisdiccionals 
dels estats membres per a l’obtenció de proves en matèria civil o mercantil
295-00121/12
Coneixement de la proposta 43

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Con-
sell per la qual s’estableix un document provisional de viatge de la Unió Europeu i 
es deroga la Decisió 96/409/PESC
295-00122/12
Coneixement de la proposta 43

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 1393/2007 
del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la notificació i al trasllat en els estats 
membres de documents judicials i extrajudicials en matèria civil o mercantil («noti-
ficació i trasllat de documents»)
295-00123/12
Coneixement de la proposta 43

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell que modifica el Reglament (UE) 1316/2013 pel que 
fa a la retirada del Regne Unit de la Unió
295-00124/12
Coneixement de la proposta 43

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 391/2009 
pel que fa a la retirada del Regne Unit de la Unió
295-00125/12
Coneixement de la proposta 44

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 1303/2013 
pel que fa a l’ajust del prefinançament anual per als exercicis 2021 a 2023
295-00126/12
Coneixement de la proposta 44
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el valor històric i cultural del Castell de Sant Ferran, 
de Figueres
250-00312/12
Retirada 45

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures per a la despolitització dels òrgans de govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
202-00027/12
Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i acord de reducció dels terminis 46
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 46

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió de les estacions de mun-
tanya de la Generalitat
250-00064/12
Canvi de Comissió tramitadora 46

Proposta de resolució sobre la informació i la localització dels ossos del Pirineu
250-00311/12
Esmenes presentades 47

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire
250-00342/12
Esmenes presentades 47

Proposta de resolució sobre la devolució de la paga extraordinària dels treballadors 
de la Generalitat dels anys 2012 i 2013
250-00371/12
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre la violència dels ultres dels equips de futbol
250-00372/12
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre l’impuls de l’entrada en funcionament dels jutjats 9 i 
10 de Sabadell
250-00373/12
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre l’ús del nom del Parlament Europeu per l’anterior Go-
vern 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
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre l’estafa de les clíniques odontològiques Idental
250-00375/12
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració dels drets humans a Nicaragua
250-00376/12
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 49
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Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic d’infraestructures Marto-
rell-Abrera
250-00377/12
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre el cranc blau
250-00378/12
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre la mobilitat i la zona tarifària a Mataró
250-00379/12
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a l’Àrea Metropolitana Nord de Bar-
celona
250-00380/12
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de la carretera B-40 entre Abre-
ra i Sant Sadurní d’Anoia
250-00381/12
Tramesa a la Comissió 51
Termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre la bretxa de gènere en la carrera docent i investigadora
250-00382/12
Presentació: GP Cs 51

Proposta de resolució sobre la planificació educativa a l’Hospitalet de Llobregat
250-00383/12
Presentació: GP CatECP 53

Proposta de resolució sobre l’augment de llits d’aguts al Vallès Oriental
250-00384/12
Presentació: GP PSC-Units 54

Proposta de resolució sobre l’equiparació retributiva entre els professionals de l’Ins-
titut Català de la Salut i els dels centres sanitaris del Siscat
250-00385/12
Presentació: GP PSC-Units 55

Proposta de resolució sobre el pagament del complement a la pensió dels professio-
nals sanitaris de l’Institut Català de la Salut prejubilats abans de l’1 d’abril de 2005
250-00386/12
Presentació: GP PSC-Units 56

Proposta de resolució sobre les inundacions al barri de la Farinera, de Sant Vicenç 
de Castellet
250-00387/12
Presentació: GP CatECP 58

Proposta de resolució sobre les residències de referència per a persones grans 
sordes
250-00388/12
Presentació: GP PSC-Units 59

Proposta de resolució sobre el sector lleter
250-00389/12
Presentació: GP PSC-Units 60

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis de llar residència, de llar 
amb suport i de suport a la pròpia llar
250-00390/12
Presentació: GP Cs 62
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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 refe-
rents familiars a Catalunya
360-00008/12
Tramitació en Comissió 63

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
410-00004/12
Substitució de diputats 64

Composició de la Comissió d’Interior
410-00005/12
Substitució de diputats 64

Composició de la Comissió de Territori
410-00007/12
Substitució de diputats 65

Composició de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
410-00008/12
Designació de la presidència i substitució de diputats 65

Composició de la Comissió de Justícia
410-00011/12
Substitució de diputats 66

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/12
Adscripció de diputats del GP ERC 67
Substitució de diputats 67

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el pla del Govern en matèria de 
polítiques de joventut
354-00039/12
Sol·licitud i tramitació 67

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de la Unió General 
de Treballadors de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
expliqui l’informe «Situació actual del jovent català a la Unió Europea»
356-00197/12
Sol·licitud 68

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut davant la Comis-
sió de Polítiques de Joventut perquè expliqui el pla d’acció de la Direcció General
356-00206/12
Sol·licitud 68

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè informi sobre el pla de la Direcció en l’àmbit de 
les polítiques de joventut
356-00220/12
Sol·licitud 68

Sol·licitud de compareixença de la presidenta del Secretariat del Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
informi sobre l’acció i els objectius del Consell
356-00221/12
Sol·licitud 68
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

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

Encàrrec del despatx del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies al conseller 
d’Ensenyament
330-00043/12
Presentació: president de la Generalitat 69

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de la Fiscalia Superior de Catalunya corresponent al 2017
334-00033/12
Presentació: Fiscalia Superior de Catalunya 69

Memòria del Consell de l’Audiovisual de Catalunya corresponent al 2017
334-00034/12
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 70

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre el compliment de les missions 
específiques del servei públic de competència de la Generalitat corresponent al 2017
337-00013/12
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 70

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
414-00001/12
Substitució de membres 71

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs per a proveir temporalment un lloc de treball d’analista administrador o 
analista administradora de portals d’informació de la Direcció d’Informàtica del Par-
lament de Catalunya
501-00003/12
Nomenament d’un funcionari interí 71
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya, sobre la priorització de 
l’agenda social i la recuperació de la convivència
255-00001/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 17, 11.10.2018, DSPC-P 22

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 d’octubre de 2018, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al debat 
sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència tingut els 
dies 10 i 11 d’octubre.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 155 del Reglament del Parlament, 
ha adoptat la següent

Resolució
I. Democràcia, convivència i cohesió social
II. Institucions i administracions
III. Afers socials
IV. Igualtat 
V. Economia i hisenda
VI. Ensenyament
VII. Salut 
VIII. Habitatge 
IX. Territori
X. Cultura
XI. Esports
XII. Mitjans de comunicació

I. Democràcia, convivència i cohesió social
1
El Parlament de Catalunya, amb relació a la sobirania i les polítiques socials, 

manifesta que: 
a) El sentit últim del procés d’autodeterminació és que Catalunya tingui totes les 

eines necessàries per a fer polítiques al servei de les persones i del progrés personal 
i col·lectiu dels seus set milions i mig de ciutadans.

b) El principi rector de les polítiques socials és fer possible la igualtat d’oportu-
nitats, independentment de les circumstàncies de cadascú, tot reconeixent la singu-
laritat de les persones i de les institucions, és a dir, l’equitat en la diversitat.

c) Catalunya, pel fet d’ésser una nació sense estat, és un país en què la iniciativa 
social ha tingut un paper molt important i ha configurat un tarannà propi. Des de 
l’àmbit cultural i educatiu, passant pels ateneus populars i el conjunt del teixit social, 
fins al camp empresarial i laboral, hi ha molts exemples d’una manera d’actuar que 
caracteritza els catalans.

d) La societat del benestar constitueix un bé molt preuat en les democràcies eu-
ropees més avançades. A Catalunya, l’Administració pública presta serveis a les per-
sones i estableix, alhora, un marc estable de col·laboració amb el tercer sector i les 
entitats privades disposades a assumir-ne responsabilitats.

e) Tota persona que viu a Catalunya, independentment de la seva procedència i 
del procediment que hagi seguit per accedir al país, ha d’ésser reconeguda com a 
subjecte de drets socials.

f) Catalunya disposa, sobretot, del talent de la seva gent. La formació al llarg de 
la vida ha d’esdevenir una de les prioritats polítiques del Govern. Això significa do-
nar oportunitats educatives a la primera infància, sobretot a les persones que tenen 
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dificultats en l’aprenentatge, relligar bé el sistema educatiu i la formació ocupacio-
nal i continuada, i impulsar la formació a l’empresa per a millorar l’ocupabilitat de 
tots els treballadors.

g) La capacitat de posar en comú les intel·ligències individuals amb amplitud de 
mires per tal d’assolir objectius col·lectius constitueix un model de referència per a 
donar resposta a desafiaments que reclamen la col·laboració entre les administra-
cions i la societat civil. L’U d’Octubre, com a exercici d’autodeterminació de Cata-
lunya, i altres lluites compartides representen l’apoderament de la ciutadania.

h) Més enllà de l’esforç i l’enginy de tothom (persones, entitats i institucions), Ca-
talunya necessita disposar de més recursos econòmics –els que es corresponen amb 
la riquesa que genera– per a fer possible les condicions de benestar dels catalans. 
I és la ciutadania de Catalunya la que ha de decidir la quantitat que es destina a la 
solidaritat amb altres territoris, tant peninsulars com d’arreu.

2
El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir un pacte transversal, que 

inclogui totes les forces polítiques amb representació al Parlament, amb l’objectiu de 
generar el consens i l’acord necessaris per a impulsar les polítiques socials. Aquest 
pacte ha d’incloure, com a mínim, els acords següents: 

a) Pel que fa a la dependència i els serveis socials: actualització de la Cartera de 
serveis socials establerta per la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials.

b) Pel que fa a la infància: desplegament total de la Llei 14/2010, del 27 de maig, 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i del Pacte per la infància.

c) Pel que fa a la discapacitat: adaptació de la normativa catalana als principis, 
valors i mandats de la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb 
discapacitat aprovada per les Nacions Unides el 2006.

d) Pel que fa a la violència masclista: desplegament total de la Llei 5/2008, del 
24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i dotar-la del pres-
supost necessari per a combatre, entre altres, les agressions sexuals, el tràfic i explo-
tació sexual de dones i nenes, la mutilació genital femenina i el risc de patir-la, els 
matrimonis forçats i la violència contra els drets sexuals i reproductius.

e) Pel que fa a l’exclusió social: desplegament total de la Llei 14/2017, del 20 de 
juliol, de la renda garantida de ciutadania.

3
El Parlament de Catalunya, en el marc del diàleg per a restablir un ampli consens 

polític i social a Catalunya, reitera la necessitat que el president de la Generalitat 
convoqui totes les presidències dels grups i subgrups parlamentaris amb l’objectiu 
de constituir un espai de diàleg per a facilitar acords sobre els grans temes de país, 
d’acord amb la Moció 3/XII, aprovada el 5 de juliol de 2018, i l’insta a fer-ho en el 
termini de trenta dies.

4
El Parlament de Catalunya: 
a) Constata que existeix un moviment popular i organitzat, que representa el 

80% de la ciutadania, que dona suport al dret a l’autodeterminació com un dret re-
conegut per les Nacions Unides.

b) Denuncia que el poble català viu una important regressió de drets polítics, so-
cials, econòmics, culturals i ambientals, amb greus conseqüències per a les llibertats 
fonamentals de les classes populars.

d) Constata que per a fer efectiva la cohesió social cal un sector públic fort i unes 
polítiques socials que donin respostes a les necessitats de les classes populars.

e) Considera especialment greu la negació de l’exercici de les seves funcions po-
lítiques bàsiques amb sobirania, llibertat i plenes garanties.

f) Condemna l’augment exponencial de les agressions feixistes de l’extrema dreta 
i es compromet a actuar perquè aquestes actuacions no restin impunes, i mostra la 
seva solidaritat amb el moviment antifeixista.
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g) Constata que l’escola pública catalana és una eina imprescindible per a la co-
hesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa.

5
El Parlament de Catalunya, amb relació a la convivència a Catalunya: 
a) Manifesta que la convivència pacífica i de respecte als principis democràtics 

és cabdal per a garantir una societat democràtica.
b) Constata que la societat catalana és oberta, plural i inclusiva, i que un dels 

seus valors més arrelats és el respecte a la diversitat.
c) Demana que les institucions catalanes vetllin pel respecte dels principis demo-

cràtics fonamentals per tal de garantir el bon funcionament de la societat catalana.
d) Constata que una àmplia majoria de la societat catalana valora el nivell de 

convivència a Catalunya com a bo o molt bo, i es compromet a continuar treballant 
conjuntament per a millorar aquesta valoració.

e) Constata, per mitjà dels canals oficials de contacte directe amb la població, 
dels treballs de l’Institut Català Internacional per la Pau o del Síndic de Greuges, 
que la societat catalana aposta decididament per les resolucions pacífiques i demo-
cràtiques mitjançant la mediació en els conflictes polítics.

f) Manifesta que el dret de manifestació i la llibertat d’expressió són coneguts 
i respectats per la majoria dels catalans i insta a treballar per reforçar-los i respec-
tar-los.

g) Demana respecte total i absolut per la presència de símbols, emblemes o ma-
nifestacions polítiques tant als espais públics com als espais privats, sempre que 
respectin els principis democràtics.

6
El Parlament de Catalunya reprova Núria de Gispert, expresidenta del Parlament, 

pels seus reiterats comentaris públics, vexatoris i excloents contra determinats dipu-
tats del Parlament de Catalunya que representen no només 1.100.000 votants, sinó 
també el conjunt de la societat catalana.

7
El Parlament de Catalunya condemna la pràctica reprovable de declarar non 

 grata, per les seves idees, la persona que pensa diferent, i rebutja l’actuació de de-
terminats càrrecs públics que la promouen, envoltant-se en el bon nom de les insti-
tucions de què formen part.

8
El Parlament de Catalunya, davant la pervivència del franquisme i l’auge de l’ex-

trema dreta: 
a) Referma el seu compromís amb la democràcia i les llibertats i condemna de 

manera enèrgica el règim franquista.
b) Constata amb preocupació –i les condemna– la persistència de la ideologia 

feixista i les conseqüències d’aquesta funesta dictadura en actituds i estructures po-
lítiques, socials i civils presents encara en l’actualitat.

c) Reclama una acció decidida de tots els poders públics per a posar fi a qualse-
vol vestigi del franquisme, ja sigui en aspectes ideològics o simbòlics o en els d’he-
rència directa, en forma d’estructures de poder institucionals, econòmiques i socials.

9
El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupació pel creixent protagonisme 

de l’extrema dreta a Catalunya, l’Estat espanyol, Europa i el món i, davant d’aquest 
fenomen: 

a) Insta els partits amb representació parlamentària a: 
1r. Mantenir una posició de fermesa democràtica davant el rebrot de partits i mo-

viments que amenacen la democràcia, els drets i les llibertats.
2n. No normalitzar les polítiques excloents, autoritàries, masclistes, racistes o 

que vagin en contra de qualsevol col·lectiu.
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3r. No contemporitzar amb els posicionaments feixistes amb els seus discursos, 
culpabilitzant les víctimes del seu odi, ja siguin emigrants, dones, minories ètniques 
o dissidents polítics, entre altres.

b) Insta els partits amb representació parlamentària a mantenir un cordó sanitari 
contra els partits d’extrema dreta amb una presència creixent a Catalunya, l’Estat 
espanyol, Europa i el món.

c) Fa valer els casos d’èxit a Catalunya a l’hora de fer front a l’extrema dreta, per 
mitjà d’accions com la xarxa dels rumors falsos, i gràcies a la fermesa democràtica 
de les formacions polítiques, de les administracions i de les entitats.

d) Insta a convertir l’antifeixisme en una lluita compartida, símbol de la defensa 
dels drets humans.

10
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Emprendre totes les mesures necessàries per a eliminar dels espais públics, els 

edificis oficials i els monuments tots els símbols franquistes i feixistes que encara 
perviuen a les viles i ciutats de Catalunya.

b) Retirar i eliminar qualsevol tipus de privilegi o reconeixement a persones o 
institucions que en van rebre per llur suport al règim franquista o per la voluntat 
d’aquest règim.

c) Desplegar les eines necessàries per a frenar l’ascens dels filofeixismes, per 
mitjà de l’educació i de la sensibilització contra l’exclusió, l’autoritarisme, el mas-
clisme, el racisme i qualsevol atac a col·lectius, i també per mitjà de l’aplicació de 
les polítiques de progrés.

11
El Parlament de Catalunya expressa la seva preocupació pel creixement dels dis-

cursos i les forces d’ultradreta, feixistes i racistes a Europa i al món.
12
El Parlament de Catalunya i els grups parlamentaris que hi són representats es 

comprometen a rebutjar i denunciar qualsevol discurs o expressió feixista o racista 
que es faci en aquesta cambra, i també a no alimentar ni facilitar la introducció en 
els debats parlamentaris de debats propis de la ultradreta.

13
El Parlament de Catalunya, amb la voluntat de lluitar contra l’amenaça de creixe-

ment del feixisme i el racisme a Catalunya, insta els mitjans de comunicació públics 
i els que funcionen amb una llicència atorgada per l’Administració pública o reben 
subvencions públiques a deixar de col·laborar en la difusió d’una agenda política que 
facilita percepcions socials sobre les quals s’implanta el discurs de la ultradreta, per 
mitjà de les mesures següents: 

a) No generar la percepció falsa de l’existència d’un greu problema de seguretat 
a Catalunya, o a certs barris o ciutats, quan les dades objectives demostren que els 
índexs de delictes, especialment dels greus, són dels més baixos d’Europa.

b) No col·laborar a generar una imatge d’emergència o d’allau amb els fluxos mi-
gratoris constants i estructurals que existeixen i existiran i que, en cap cas, no són 
quantitativament desbordants o no assumibles per a un país de set milions de per-
sones.

c) Dedicar un percentatge més elevat del temps informatiu i de debat als proble-
mes que veritablement afecten un percentatge important de la població: les llistes 
d’espera en serveis públics, els preus de l’habitatge inassequibles, els problemes de 
salut per la contaminació atmosfèrica o l’alimentació insana, la pobresa infantil i 
la dificultat d’accés als serveis educatius, de lleure o de cultura per llur preu elevat.

d) Informar contrastant sempre les informacions amb dades objectivables, per a 
pal·liar les visions parcials o emocionals que puguin alimentar arguments basats en 
sensacions, i no pas en realitats, essent conscients que l’agenda setting dels mitjans 
de comunicació no és neutra, ni els seus efectes són innocus.
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14
El Parlament de Catalunya, amb la voluntat de lluitar contra l’amenaça de crei-

xement del feixisme i el racisme a Catalunya, insta el Govern a: 
a) Desplegar amb celeritat i eficiència la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat 

entre dones i homes, i fer campanyes per a posar en valor les millores que els aven-
ços en igualtat de gènere comporten per a tota la societat.

b) Desplegar amb celeritat i eficiència la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 
a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i garantir els drets de totes les 
diversitats sexuals.

c) Garantir la laïcitat de tota l’Administració i posar en valor la garantia de mi-
llor salut democràtica que comporta el respecte absolut per les creences de cadascú, 
quan cap no s’imposa a cap altra.

d) Garantir programes educatius i divulgatius de memòria històrica, especial-
ment dels efectes que els règims feixistes han tingut en la democràcia i en els drets 
de la població.

e) Donar suport als moviments socials i a les entitats antiracistes i antifeixistes.

II. Institucions i administracions
15
El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catalanes i les lliber-

tats fonamentals: 
a) Insta totes les institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió social 

i la lliure expressió de la pluralitat política a l’Estat. En aquest sentit, reprova els ac-
tes repressius contra la ciutadania i condemna les amenaces d’aplicació de l’article 
155 de la Constitució, la il·legalització de partits polítics catalans, la judicialització 
de la política i la violència exercida contra els drets fonamentals.

b) Insta les institucions i els partits catalans al diàleg, a l’acord i al respecte de la 
pluralitat de les diverses opcions de tots els catalans.

c) Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en 
el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials 
l’1 d’octubre de 2017.

d) Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició d’una 
institució caduca i antidemocràtica com la monarquia.

16
El Parlament de Catalunya, per la democratització de les institucions, insta el 

Govern a estudiar la tramitació de la modificació legislativa de la Llei 1/2006, del 16 
de febrer, de la iniciativa legislativa popular, modificada per la Llei 7/2014, del 25 de 
juny, per tal que les proposicions de llei admeses a tràmit no puguin ésser esmena-
des en llur totalitat i puguin obrir, d’una manera automàtica, la ponència legislativa. 
N’han de restar excloses les que continguin elements racistes, xenòfobs o qualsevol 
altra forma de discriminació.

17
El Parlament de Catalunya reconeix que les administracions locals han estat cab-

dals per a mantenir un cert nivell d’atenció a la ciutadania i de cohesió social durant 
els darrers anys, i que ho han fet sense la corresponsabilitat mínima necessària per 
part de les administracions superiors, tant l’autonòmica com l’estatal.

18
El Parlament de Catalunya, en reconeixement del món local com a garant de la 

cohesió social, insta el Govern a: 
a) Aturar i pal·liar els efectes dels incompliments mantinguts els darrers anys 

amb les administracions locals, per mitjà de les mesures següents: 
1a. Presentar, abans de la tramitació del pressupost de la Generalitat del 2019, 

un calendari de pagament als ajuntaments, i posar en l’agenda un programa de re-
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coneixement del deute amb cada ens local, per mitjà d’un conveni, i de compromís 
de liquidació.

2a. Posar en l’agenda un calendari de pagament del deute contret amb les dipu-
tacions per mitjà d’acords que s’ha usat per a finançar les despeses i els deutes de la 
Generalitat.

3a. Instar la convocatòria immediata del Consell de Governs Locals per a reno-
var-lo i perquè pugui complir la seva funció de dictamen de les disposicions norma-
tives en tràmit parlamentari.

b) Recuperar eines per a facilitar el paper del món local en l’aplicació de políti-
ques de progrés social, per mitjà de les mesures següents: 

1a. Incrementar, en el pressupost per al 2019, les dotacions del Fons de coopera-
ció local, tant per a ajuntaments com per a consells comarcals i entitats municipals 
descentralitzades.

2a. Reactivar, amb recursos suficients, els instruments de cooperació local, com 
la Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requerei-
xen una atenció especial, i la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

3a. Crear un pla extraordinari d’inversions de sostenibilitat i cohesió social i ur-
bana que substitueixi el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a complemen-
tar l’execució d’obres, serveis i infraestructures locals i la millora de l’espai públic, 
potenciant les pràctiques comunitàries dutes a terme pel teixit associatiu del barri 
o municipi.

c) Presentar, dins d’aquesta legislatura, un projecte de llei de governs locals i un 
projecte de llei de finances locals que reforcin l’autonomia local, que garanteixin 
un sistema de finançament estable i proporcional, amb unes competències ben de-
finides dels ens locals, perquè es puguin desenvolupar amb garanties de qualitat i 
transparència les polítiques públiques.

III. Afers socials
19
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar-li facilitant, i facilitar-la també als grups parlamentaris, la informa-

ció del seguiment sobre el desplegament que es fa de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, 
de la renda garantida de ciutadania, especialment el nombre de sol·licituds ateses, el 
nombre persones que ja reben la prestació, el nombre de denegacions efectuades i 
els motius de les denegacions.

b) Procurar els recursos necessaris per a millorar l’atenció a les persones sol·lici-
tants de la renda garantida de ciutadania.

c) Iniciar els treballs per a promoure, de manera coordinada i transversal amb 
tots els departaments de la Generalitat i amb la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social, el IV Pla de suport al tercer sector social.

20
El Parlament de Catalunya denuncia l’incompliment reiterat, per part del Govern 

de l’Estat, de la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’auto-
nomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, en no aportar 
una quantitat com a mínim equivalent a la que aporta l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya.

21
El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir al Govern de l’Estat: 
a) La recuperació de la retallada del 15%, produïda el 2013, en el finançament 

mínim garantit de l’atenció a les persones en situació de dependència.
b) La supressió de la normativa referent al finançament del nivell mínim del 

sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència continguda en el Reial decret 
1050/2013, del 27 de desembre, que penalitza Catalunya i els territoris de l’Estat 
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amb més pes demogràfic i amb més usuaris amb prestacions econòmiques per cures 
en l’entorn familiar.

c) La recuperació del nivell de finançament de l’atenció a la dependència acordat 
entre l’Estat i Catalunya per mitjà del conveni bilateral vigent entre el 2007 i el 2011, 
i que es va deixar d’acordar el 2012.

d) La recuperació de les aportacions del Ministeri de Sanitat i Serveis Socials en 
concepte de cotitzacions al sistema de la seguretat social dels cuidadors familiars.

e) El compliment dels acords pressupostaris, d’acord amb els informes tècnics 
elaborats per l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO) en cooperació 
amb les comunitats autònomes, per a la injecció de 2.861 milions d’euros al sistema 
estatal de la dependència, i també el finançament necessari per a eixugar les llistes 
d’espera en l’activació de prestacions i serveis d’atenció a l’autonomia personal.

22
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Ampliar, progressivament i tenint en compte les necessitats territorials, el 

nombre de places als centres especials de treball per tal d’afavorir-hi l’accessibilitat.
b) Agilitar la valoració del grau de discapacitat, i també la revisió del reconeixe-

ment d’aquest grau.
c) Desplegar el Reglament de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, 

abans que s’acabi l’any 2018 i es garanteixi la participació dels col·lectius als quals 
afecta directament la llei en l’elaboració del futur Codi d’accessibilitat, que serà 
l’instrument que marcarà els paràmetres més concrets i tècnics d’aquesta llei.

23
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Accelerar els plans individuals d’atenció (PIA), perquè és l’instrument que 

utilitzen els serveis socials per a determinar les modalitats d’intervenció més ade-
quades a les necessitats de les persones, d’entre els serveis i les prestacions econò-
miques previstes, per llur grau de dependència, incorporant-hi la participació de les 
persones beneficiàries i les famílies o les entitats tutelars que les representin.

b) Aplicar, amb caràcter d’urgència, les mesures necessàries per a reduir el nom-
bre de persones pendents de rebre la prestació per dependència de graus II i III.

c) Revertir l’increment del copagament en els serveis de la cartera de serveis i 
eliminar la suspensió de la prestació econòmica vinculada al servei.

d) Adoptar les mesures necessàries per a garantir que la pobresa no sigui una 
justificació per a retirar la custòdia dels fills.

e) Garantir que les beques de menjador arribin a tots els infants que la necessi-
tin, i també que llur pagament als consells comarcals es faci amb puntualitat, amb 
l’objectiu que cap infant no passi gana.

f) Buscar fórmules perquè els nens en situació de vulnerabilitat que participen 
als centres oberts extraescolars puguin gaudir de les instal·lacions esportives d’es-
pais públics com escoles o poliesportius.

g) Unificar en una sola via l’accés als serveis socials, creant un únic sistema de 
relació entre l’Administració i els operadors dels serveis, reduint l’estructura admi-
nistrativa que comporti menys burocràcia per als usuaris i els operadors, per tal de 
destinar més recursos a la gent gran i garantir més serveis.

IV. Igualtat
24
El Parlament de Catalunya: 
a) Es compromet a fomentar la igualtat d’oportunitats per a totes les persones, in-

dependentment del gènere, l’orientació sexual, la llengua, l’origen, el context socio-
econòmic i sociocultural i de qualsevol altra condició social o personal, com a eina 
fonamental per a la cohesió social del país.
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b) Defensa la igualtat com un dels valors essencials del republicanisme, i com a 
pilar fonamental per a garantir la justícia social en qualsevol societat democràtica.

c) Rebutja i denuncia qualsevol tipus de discriminació, i es compromet a treba-
llar per l’erradicació del racisme, la xenofòbia, la LGBTI-fòbia i qualsevol altra ex-
pressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.

25
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Adoptar mesures que garanteixin la igualtat salarial a Catalunya i fer campa-

nyes de sensibilització que contribueixin a erradicar la discriminació salarial de les 
dones.

b) Crear, per decret, un registre públic obligatori de plans d’igualtat, com a únic 
instrument que permet a l’Administració establir un sistema de seguiment i avalua-
ció de plans d’igualtat, d’acord amb el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes.

c) Crear un sistema d’ajudes, de caràcter tècnic i econòmic, per a impulsar la im-
plantació de mesures i plans d’igualtat en les petites i mitjanes empreses.

d) Impulsar la realització de campanyes i actuacions que fomentin la correspon-
sabilitat i que permetin harmonitzar els diferents temps de vida de les persones.

e) Consolidar la reunió de grup ( focus group) per la igualtat de gènere en salut 
perquè vetlli per la incorporació de la mirada de gènere i impulsi noves accions que 
en permetin la plena inclusió.

f) Adjudicar els ajuts per a projectes de recerca en salut, en el marc de llur con-
vocatòria, d’acord amb el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 
(PERIS), només als projectes que incorporin una representació equilibrada de dones 
i homes en llurs mostres.

26
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar el creixement de la xarxa de cases i pisos pont per a dones que hagin 

estat víctimes de la violència domèstica i masclista.
b) Millorar actuacions en contra de la discriminació salarial, convidant els agents 

socials a incloure clàusules contra la discriminació salarial en els convenis col·lectius.
c) Impulsar noves línies de microcrèdits orientades a les dones emprenedores 

que vulguin començar un negoci.
27
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar lluitant per la defensa dels drets de les persones dels col·lectius 

LGBTI, completant el desplegament dels serveis d’atenció integral a tot el territori.
b) Reconèixer les pràctiques i actituds discriminatòries que actualment i de 

manera habitual pateixen les persones dels col·lectius LGBTI+ per tal de rebutjar 
frontalment i sancionar aquestes actituds, i crear programes de prevenció per tal 
d’erradicar la LGBTI-fòbia.

c) Garantir l’accessibilitat física i sensorial a totes les activitats i els serveis pú-
blics o privats, d’acord amb el que estableix la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’ac-
cessibilitat.

d) Elaborar el Pacte nacional per a les persones amb discapacitat.
e) Promoure accions de formació i ocupabilitat per a les persones de col·lectius 

amb una especial dificultat per a la inserció laboral, i amb risc de precarietat o po-
bresa.

f) Promoure accions a favor de les famílies monoparentals.
g) Continuar desplegant la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de 

dones i homes, per a superar les desigualtats que encara pateixen les dones, sobretot 
en l’àmbit laboral, i emprendre mesures per al tancament de la bretxa o discrimi-
nació salarial.
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h) Impulsar la mirada de gènere i diversitat sexual i d’expressió de gènere en la 
diagnosi i la praxi de l’assistència sanitària proporcionada pel Servei Català de la 
Salut.

i) Impulsar la sensibilització, la mirada de gènere i diversitat sexual i d’expressió 
de gènere en l’àmbit de la justícia catalana.

j) Garantir l’accés a l’aprenentatge de la llengua catalana a totes les persones que 
arribin a Catalunya i a les que hi han arribat els darrers dos anys.

k) Impulsar el Pacte nacional per a la interculturalitat com a eina per a fomentar 
la inclusió, la interacció i el reconeixement a la diversitat.

l) Impulsar lleis necessàries per a regular determinats àmbits per tal de contri-
buir a la igualtat d’oportunitats entre les persones i, per tant, la cohesió social i la 
convivència: 

1r. Una llei marc per a l’adaptació de la societat catalana a l’envelliment.
2n. Una llei d’autonomia personal.
3r. Una llei d’igualtat de tracte i no-discriminació.
4t. Una llei de foment de l’associacionisme.

V. Economia i hisenda
28
El Parlament de Catalunya es compromet a fer els tràmits que siguin necessaris 

per a donar curs a la proposició de llei contra l’abús bancari, que va decaure pel fi-
niment de l’onzena legislatura i que tenia per objecte ampliar la protecció dels con-
sumidors, de les petites i mitjanes empreses i de les entitats sense ànim de lucre, i 
també de les administracions públiques, enfront d’aquestes pràctiques abusives.

VI. Ensenyament
29
El Parlament de Catalunya, en el context del respecte a totes les idees en demo-

cràcia: 
a) Reconeix la diversitat i pluralitat d’idees que s’expressen en el marc del siste-

ma democràtic i insta el conjunt de forces polítiques amb representació parlamentà-
ria a respectar i afavorir el pluralisme, com a millor garantia de convivència.

b) Rebutja qualsevol tipus d’instrumentalització política de l’escola i insta el con-
junt de forces polítiques a no posar en risc la convivència als centres educatius.

c) Defensa l’educació com una eina fonamental per a la construcció d’una so-
cietat plenament democràtica i socialment cohesionada i es referma en els principis 
rectors establerts per l’article 2 de la Llei d’educació de Catalunya, entre els quals es 
compten la transmissió i la consolidació de valors propis d’una societat democràti-
ca, el respecte a la convivència, l’exclusió de qualsevol adoctrinament, el pluralisme 
i la participació.

d) Insta el Govern a garantir el dret a l’educació amb respecte a tothom amb in-
dependència de les idees de cadascú i sense discriminació, i rebutja l’assenyalament 
de ningú, sigui alumne o professor.

e) Expressa una confiança plena en la professionalitat dels docents, dels equips 
directius i del Cos d’Inspecció d’Educació, alhora que condemna rotundament les 
males pràctiques que es puguin produir i insta el Govern a treballar per a erradi-
car-les.

f) Es referma en la defensa d’un model d’escola no segregativa, que faci de la 
igualtat d’oportunitats el seu objectiu principal.

g) Expressa el seu suport al model educatiu de Catalunya, pel qual no se se-
grega els alumnes per raons lingüístiques, i treballa des del respecte a la diversitat 
i a la convivència d’una manera integral i inclusiva. El Parlament insisteix en la 
 importància de continuar garantint l’aprenentatge del català i el castellà com a llen-
gües oficials de Catalunya, i també l’aranès a l’Aran, i el ple coneixement d’aquestes 
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dues llengües en acabar l’ensenyament obligatori, i així mateix, i de manera progres-
siva, d’una tercera llengua.

30
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear i posar en marxa, durant el 2019, un pla que vetlli per uns centres esco-

lars lliures de violències, amb la participació de la comunitat educativa.
b) Establir mecanismes dins el sistema educatiu per a prevenir, detectar i comba-

tre qualsevol situació de violència dins els centres escolars.
c) Promoure activitats formatives especialitzades per al professorat per a dotar-lo 

d’eines i mecanismes davant situacions de violència als centres escolars.
d) Desplegar el Decret 150/2017, del 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alum-

nat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, com a eina de cohesió social i terri-
torial.

e) Prendre, com a referència per a la concessió dels ajuts de menjador, el llindar 
actualitzat de risc de pobresa per a tots els membres de la unitat familiar.

f) Exigir a l’Estat que recuperi les aportacions econòmiques per al finançament 
del primer i el segon cicle d’educació infantil (de zero a sis anys).

g) Elaborar un projecte per a fomentar la implicació de les facultats de ciències 
de l’educació perquè proposin estratègies innovadores per atendre les necessitats 
dels centres d’alta complexitat.

h) Presentar en seu parlamentària els resultats de l’avaluació del model dels ins-
tituts escola que actualment estan en funcionament, i els criteris que han de marcar 
la configuració del mapa escolar d’aquest tipus de centre dins el servei educatiu de 
Catalunya.

i) Impulsar els consensos establerts en el Pacte per a la reforma horària aprovat 
el 17 de juliol de 2017 i avalat per la comunitat educativa.

j) Impulsar mesures contra qualsevol tipus de segregació a l’escola i desenvolu-
par un pla contra l’abandonament escolar prematur, prioritzant la inversió en centres 
d’alta complexitat per a garantir la igualtat d’oportunitats.

k) Potenciar els plans educatius d’entorn 2.0 integrals per a garantir l’èxit educa-
tiu de tot l’alumnat dels zero als vint anys.

l) Impulsar una nova normativa per a garantir una atenció digna i adequada a tot 
l’alumnat amb necessitats educatives especials, per a assolir l’èxit educatiu.

31
El Parlament de Catalunya, amb relació a la formació superior i continuada, ins-

ta el Govern a: 
a) Millorar el model de tarifació social de les universitats i impulsar les mesures 

de suport econòmic directe.
b) Aprofundir en la cobertura i la quantia de les beques per mitjà d’un sistema 

progressiu.
c) Simplificar els processos de concessió de beques i ajuts, en un model de fines-

tra única.
d) Equiparar el preu del primer curs de màster al preu dels graus per als estu-

diants provinents dels nous graus.
e) Posar en marxa les primeres beques salari per a estudiants amb pocs recursos 

econòmics.
f) Generalitzar la formació terciària tenint en compte el paper fonamental que té 

la formació professional per al sector econòmic.
g) Planificar adequadament la formació professional superior i la de grau mitjà, 

repensant la vinculació de la formació professional de grau superior amb el sistema 
universitari.

h) Redactar i aplicar un programa per a millorar el rendiment acadèmic i la fide-
lització de l’alumnat dels cicles formatius de grau mitjà, i impulsar els programes de 
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noves oportunitats per tal que la formació sigui garantia d’equitat a l’hora d’accedir 
al món laboral.

i) Posicionar la formació professional per a l’ocupació com a element clau en la 
formació al llarg de la vida laboral, en especial davant els reptes de la transformació 
del mercat de treball i la digitalització, i avançant en la complementarietat dels dos 
subsistemes de formació: l’educatiu i el laboral.

VII. Salut 
32
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desplegar totalment la Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’as-

sistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.
b) Impulsar durant la dotzena legislatura, amb la participació del sector de la sa-

lut mental, les estratègies en salut mental i addiccions per al període 2017-2020, amb 
un èmfasi especial en l’atenció a la salut mental infantil i juvenil.

c) Aprovar i desplegar un model integrat d’atenció social i sanitària per a les per-
sones grans amb necessitats d’atenció complexes, per a garantir un servei de qualitat 
amb atenció de proximitat als centres residencials i als domicilis, interconnectat i al 
mateix barri, que permeti envellir amb qualitat de vida.

d) Impulsar durant la dotzena legislatura, en coordinació amb els departaments 
implicats, les directrius i els objectius estratègics continguts en el Pla interdeparta-
mental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS).

e) Continuar elaborant i desplegant els plans estratègics sanitaris territorials, 
com a fulls de ruta que identifiquen les prioritats i guien les actuacions sanitàries 
del territori, amb la participació del món local, la ciutadania, els professionals i 
les entitats proveïdores.

f) Dur a terme, abans que s’acabi el primer semestre del 2019, un procés de re-
visió amb criteri clínic dels temps de referència en determinats procediments qui-
rúrgics i visites a especialistes, incorporant-hi el punt de vista d’experts i d’usuaris.

g) Elaborar i desplegar el Pla sobre drogodependències i altres addiccions per al 
període 2019-2022.

h) Desplegar el Marc de la participació ciutadana en salut per a facilitar que la 
ciutadania tingui un paper més actiu en el sistema de salut.

33
El Parlament de Catalunya, per a l’impuls urgent de millores per al sistema sani-

tari català i els seus professionals, insta el Govern a: 
a) No tancar els llits hospitalaris previstos ni a l’estiu ni a l’hivern, i presentar un 

mapa de la situació real de la llista d’espera a Catalunya.
b) Analitzar les necessitats de professionals per als propers deu anys tenint en 

compte les places existents, els nous programes contractats i les previsions de jubi-
lació dels professionals, i treballar propostes per a incrementar l’oferta formativa a 
les professions sanitàries.

c) Confeccionar un mapa de les necessitats de professionals en atenció primària 
sense cobrir, juntament amb un pla per a afavorir la contractació a les places de di-
fícil cobertura.

d) Presentar un pla de pagament als professionals per a revertir els efectes de les 
retallades.

e) Recuperar totes les direccions participatives per objectius (DPO) i abonar les 
pagues extraordinàries impagades dels anys 2013 i 2014.

f) Destinar una partida econòmica a reparar les teulades dels hospitals catalans 
per evitar situacions com les viscudes el dia 16 de juliol de 2018 a l’Hospital de la 
Vall d’Hebron.
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g) Complir les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que obli-
guen que el personal sanitari que encadena contractes temporals passi a tenir un 
contracte indefinit no fix.

h) Reconèixer el seu agraïment als treballadors sanitaris pel seu esforç, tot insis-
tint que cal oferir-los fets concrets que vagin més enllà de les bones paraules.

VIII. Habitatge
34
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incrementar els ajuts al lloguer, incidint en la mediació extrajudicial pels ca-

sos d’impagament per tal de reduir al mínim els desnonaments per aquesta causa.
b) Promoure campanyes intensives de comunicació destinades a propietaris d’ha-

bitatge buit, perquè els cedeixin a preu taxat, i amb garantia de cobrament de renda.
c) Orientar les polítiques d’habitatge a fer que els ajuts públics per a la rehabili-

tació que rebin els propietaris d’habitatges buits impliquin, a canvi, la posada a dis-
posició d’aquest habitatge per mitjà de les borses de lloguer assequibles i les borses 
de lloguer municipals.

d) Incidir en la cessió per part dels grans tenidors dels habitatges buits, per a des-
tinar-los a lloguer social, i posar en funcionament, amb col·laboració amb els ajunta-
ments, un servei eficaç de detecció de casos de mal ús de l’habitatge, com ara pisos 
buits i pisos turístics no autoritzats, entre altres.

e) Promoure la legislació necessària per a garantir la generació de lloguer social 
i assequible i cercar les fórmules econòmiques per a fer-ho possible.

IX. Territori
35
El Parlament de Catalunya, per al foment de la cohesió territorial, insta el Govern a: 
a) Impulsar iniciatives econòmiques i socials orientades a millorar la competiti-

vitat de les empreses d’economia familiar agrària, amb l’objectiu d’arrelar la gent al 
territori i d’afavorir que s’hi estableixi nova població.

b) Establir polítiques de desenvolupament en l’àmbit rural que facilitin les con-
dicions de vida als habitants d’aquestes zones, prioritzant d’assegurar-ne l’accés als 
serveis bàsics.

c) Promoure i incentivar el relleu generacional en l’activitat agrària, també des de 
la perspectiva de gènere, amb l’apoderament de les dones i els joves, com a mesura 
per a frenar el despoblament rural.

d) Aprovar el Pla interdepartamental per la dinamització territorial per a afavorir 
el desenvolupament econòmic i la cohesió social del territori.

e) Definir noves actuacions en matèria de millora urbana, tenint en compte una 
redefinició de criteris per a determinar les àrees d’atenció especial i posant més èm-
fasi en la sostenibilitat ambiental, d’acord amb els objectius de desenvolupament 
sostenible, en la valoració dels projectes.

X. Cultura i llengua
36
El Parlament de Catalunya considera que el coneixement, el reconeixement i la 

promoció de totes les llengües europees, com a patrimoni compartit de la ciutadania 
del continent, és un termòmetre del grau d’adhesió de la societat als valors d’Euro-
pa, i que el plurilingüisme enriqueix les persones i multiplica llur capacitat comuni-
cativa en un món globalitzat.

37
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar la política lingüística de foment del català i garantir a la població 

adulta l’accés i l’aprenentatge de la llengua catalana, i també continuar la política 
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lingüística de foment de l’aranès, com a elements d’acollida, d’integració, d’igualtat 
d’oportunitats i de cohesió social.

b) Situar la cultura com a base de la cohesió social, i fomentar la creació, la par-
ticipació i el gaudi de la cultura en tot el territori i a l’abast de tothom.

XI. Esports
38
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar el suport i la col·laboració amb les entitats esportives i associacions 

per a aprofundir en els valors de l’esport com a eina de cohesió social.
b) Dissenyar programes esportius orientats a la promoció de l’esport entre col-

lectius vulnerables.
c) Promoure la pràctica esportiva de les persones amb diferents capacitats i de 

la gent gran.

XII. Mitjans de comunicació
39
El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure activament el respecte 

i la garantia de seguretat per a tots els professionals dels mitjans de comunicació 
a l’hora de desenvolupar la feina, en un entorn lliure de violència, d’amenaces i de 
coaccions.

40
El Parlament de Catalunya, amb relació a la Corporació Catalana de Mitjans 

Audio visuals, insta el Govern a: 
a) Aprovar urgentment un nou contracte programa de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals que tingui en compte l’estabilitat financera i la viabilitat eco-
nòmica d’aquest ens.

b) Desenvolupar el que estableix la Moció 13/XI amb relació a la renovació dels 
membres del Consell de Govern de la Corporació.

c) Prioritzar l’afany de pluralitat dels mitjans públics, de manera que l’audièn-
cia d’aquests mitjans no sigui, tal com mostren les enquestes del Centre d’Estudis 
d’Opinió, majoritàriament de votants de partits independentistes, sinó que esdevin-
guin els mitjans de referència del conjunt dels ciutadans amb independència de llur 
opció política.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre disposicions 
específiques per a l’objectiu de cooperació territorial europea 
(Interreg) finançat amb ajuda del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional i els instruments de finançament exterior
295-00055/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’etiquetatge 
dels neumàtics amb relació a l’eficiència en termes de consum de 
carburant i altres paràmetres essencials, i pel qual es deroga el 
Reglament (CE) 1222/2009
295-00056/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a un 
mecanisme per a superar els obstacles jurídics i administratius  
en un context transfronterer
295-00057/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea un 
entorn de finestreta única marítima europea i es deroga la Directiva 
2010/65/UE
295-00058/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la 
racionalització de les mesures per a promoure la finalització de la 
xarxa transeuropea de transport
295-00059/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’adaptació 
de les obligacions de notificació en l’àmbit de la política de medi 
ambient i pel qual es modifiquen les directives 86/278/CEE,  
2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE i 2010/63/UE,  
els reglaments (CE) 166/2006 i (UE) 995/2010, i els reglaments  
(CE) 338/97 i (CE) 2173/2005 del Consell
295-00060/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu al Fons Social 
Europeu Plus (FSE+)
295-00061/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu al Fons 
Europeu d’Adaptació a la Globalització (FEAG)
295-00062/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
un programa d’intercanvis, assistència i formació per a la protecció 
de l’euro contra la falsificació de moneda per al període 2021-2027 
(programa Pericles IV)
295-00063/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
el programa Europa Creativa (2021 a 2027) i pel qual es deroga el 
Reglament (UE) 1295/2013
295-00064/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (CEE) 469/2009, del Consell, relatiu al certificat 
complementari de protecció per als medicaments
295-00065/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual 
s’estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu Plus, al Fons de 
Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, així com les normes 
financeres per als dits fons i per al Fons d’Asil i Migració, el Fons de 
Seguretat Interior i l’Instrument de Gestió de les Fronteres i Visats
295-00066/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual s’estableixen 
normes harmonitzades per a la designació de representants legals a 
efectes de recaptar proves per a processos penals
295-00067/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell que modifica la Directiva 
96/53/CE del Consell pel que fa al termini d’aplicació de les normes 
especials sobre la longitud màxima de cabines que milloren el 
rendiment aerodinàmic, l’eficiència energètica i el rendiment en 
matèria de seguretat
295-00068/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell per la qual s’estableix 
el programa Fiscalis per a la cooperació en l’àmbit de la fiscalitat
295-00069/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
el mecanisme Connectar Europa i es deroguen els reglaments (UE) 
1316/2013 i 283/2014
295-00070/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es creen el 
Programa espacial de la Unió i l’Agència de la Unió Europea  
per al Programa Espacial i es deroguen els reglaments (UE) 912/2010, 
1285/2013 i 377/2014 i la Decisió 541/2014/UE
295-00071/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix  
el programa Duana per a la cooperació en l’àmbit de les duanes
295-00072/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu als requisits 
mínims per a la reutilització de l’aigua
295-00073/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament i del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
el programa Europa Digital per al període 2021-2027
295-00074/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre les ordres 
europees de lliurament i conservació de proves electròniques a 
efectes d’enjudiciament penal
295-00075/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu al Fons 
Europeu Marítim i de Pesca i pel qual es deroga el Reglament  
(UE) 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell
295-00076/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell, del Programa de la 
Unió Europea de lluita contra el frau
295-00077/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de decisió del Parlament Europeu i del Consell que estableix el 
Programa específic d’execució del Programa marc de recerca i 
innovació «Horitzó Europa»
295-00078/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.



BOPC 177
18 d’octubre de 2018

1.40.03. Coneixements de les propostes 32

Control del principi de subsidiarietat amb relació a Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix  
el programa Drets i Valors
295-00079/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix  
el Programa de justícia
295-00080/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix  
el Programa de suport a les reformes
295-00081/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el 
Programa del Cos Europeu de Solidaritat i es deroguen el [Reglament 
del Cos Europeu de Solidaritat] i el Reglament (UE) 375/2014
295-00082/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Consell pel qual s’amplia als estats membres 
no participants l’aplicació del Reglament (UE) 2018/..., pel qual 
s’estableix un programa en matèria d’intercanvis, assistència i 
formació per a la protecció de l’euro contra la falsificació de moneda 
per al període 2021-2027 (Programa Pericles IV)
295-00083/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
el Programa sobre el mercat únic, la competitivitat de les empreses, 
incloses les petites i mitjanes, i les estadístiques europees, i es 
deroguen els reglaments (UE) 99/2013, 1287/2013, 254/2014, 258/2014, 
652/2014 i 2017/826
295-00084/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre informació 
electrònica relativa al transport de mercaderies
295-00085/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell que complementa la 
legislació de la Unió Europea sobre homologació de tipus pel que fa 
a la retirada del Regne Unit de la Unió
295-00086/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen 
els Reglaments (UE) 596/2014 i 2017/1129 amb relació al foment de 
l’ús dels mercats de petites i mitjanes empreses en expansió
295-00087/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
un Programa de medi ambient i acció pel clima (LIFE) i es deroga el 
Reglament (UE) 1293/2013
295-00088/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
Erasmus, el programa de la Unió per a l’educació, la formació, la 
joventut i l’esport i es deroga el Reglament (UE) 1288/2013
295-00089/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Consell pel qual s’estableix un instrument europeu 
de seguretat nuclear que complementa l’Instrument de veïnatge, 
desenvolupament i cooperació internacional basant-se en el Tractat 
Euratom
295-00090/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Consell relativa a l’associació dels països i territoris 
d’ultramar amb la Unió Europea, incloent-hi les relacions entre la 
Unió Europea, d’una banda, i Groenlàndia i el Regne de Dinamarca, 
de l’altra (Decisió d’associació d’ultramar)
295-00091/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es 
modifiquen els reglaments (CE) 767/2008 i 810/2009, els reglaments 
(UE) 2017/2226 i 2016/399, el Reglament XX/2018 [Reglament sobre 
interoperabilitat] i la Decisió 2004/512/CE, i es deroga la Decisió 
2008/633/JAI del Consell
295-00092/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (UE) 2016/1011 pel que fa als índexs de referència de baix 
impacte carbònic i d’impacte carbònic positiu
295-00093/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE, Euratom) 883/2013, relatiu a les investigacions 
efectuades per l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), 
pel que fa a la cooperació amb la Fiscalia Europea i l’eficàcia de les 
investigacions de l’OLAF
295-00094/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu al Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional i al Fons de Cohesió
295-00095/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre l’establiment 
d’un marc per a facilitar les inversions sostenibles
295-00096/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la divulgació 
d’informació relativa a les inversions sostenibles i els riscos de 
sostenibilitat, i pel qual es modifica la Directiva (UE) 2016/2341
295-00097/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el 
Programa InvestEU
295-00098/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el finançament, 
la gestió i el seguiment de la política agrícola comuna, i pel qual es 
deroga el Reglament (UE) 1306/2013
295-00099/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica els 
reglaments (UE) 1308/2013, pel qual es crea l’organització comuna 
de mercats dels productes agraris; 1151/2012, sobre els règims de 
qualitat del productes agrícoles i alimentaris; 251/2014, sobre la 
definició, descripció, presentació, etiquetatge i protecció de les 
indicacions geogràfiques del productes vitivinícoles aromatitzats; 
228/2013, pel qual s’adopten mesures en el sector agrícola a favor de 
les regions ultraperifèriques, i 229/2013, pel qual s’adopten mesures 
en el sector agrícola a favor de les illes menors de l’Egea
295-00100/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
normes amb relació a l’ajuda als plans estratègics que han d’elaborar 
els estats membres en el marc de la política agrícola comuna (plans 
estratègics de la PAC), finançada amb càrrec al Fons Europeu 
Agrícola de Garantia i al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament 
Rural, i pel qual es deroguen els reglaments (UE) 1305/2013 i 
1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell
295-00101/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Fascicle segon



BOPC 177
18 d’octubre de 2018

1.40.03. Coneixements de les propostes 38

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’establiment 
d’una funció europea d’estabilització de les inversions
295-00102/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de decisió del Parlament Europeu i del Consell relativa a la 
informatització dels moviments i els controls dels productes 
subjectes a impostos especials (versió refosa)
295-00103/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es 
crea el programa marc de recerca i innovació Horitzó Europa i se 
n’estableixen les normes de participació i difusió
295-00104/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
normes de comportament en matèria d’emissions de diòxid de 
carboni per a vehicles pesants nous
295-00105/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE 
pel que fa a la introducció de mesures tècniques detallades per al 
funcionament del règim definitiu de l’impost sobre el valor afegit de 
tributació dels intercanvis entre estats membres
295-00106/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Consell pel qual es modifica el Reglament  
(UE) 389/2012, sobre cooperació administrativa en l’àmbit dels 
impostos especials pel que fa al contingut del registre electrònic
295-00107/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu als bons de 
titulització de deute sobirà
295-00108/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea el 
Fons d’Asil i Migració
295-00109/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix, 
com a part del Fons per a la Gestió Integrada de les Fronteres, 
l’instrument de suport financer per a l’equip de control duaner
295-00110/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea el 
Fons de Seguretat Interior
295-00111/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
l’instrument de veïnatge, desenvolupament i cooperació internacional
295-00112/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el 
Fons Europeu de Defensa
295-00113/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix, 
com a part del Fons per a la Gestió Integrada de les Fronteres, 
l’instrument de suport financer a la gestió de fronteres i els visats
295-00114/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la creació d’una 
xarxa europea de funcionaris d’enllaç d’immigració (versió refosa)
295-00115/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 1303/2013 pel que fa als recursos destinats a la 
cohesió econòmica, social i territorial i es corregeix el dit Reglament 
pel que fa als recursos per a l’objectiu d’inversió en creixement i 
ocupació
295-00116/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual s’estableix el règim general dels 
impostos especials (versió refosa)
295-00117/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
l’instrument d’ajut preadhesió (IAP III)
295-00118/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’establiment 
d’un marc per a la interoperabilitat dels sistemes d’informació de la 
UE (fronteres i visats) i pel qual es modifiquen la Decisió 2004/512/
CE del Consell, el Reglament (CE) 767/2008, la Decisió 2008/633/JAI 
del Consell, el Reglament (UE) 2016/399, el Reglament (UE) 2017/2226, 
el Reglament (UE) 2018/XX [Reglament SEIAV], el Reglament (UE) 
2018/XX [sobre el SIS en l’àmbit de les inspeccions frontereres] i el 
Reglament (UE) 2018/XX [Reglament eu-LISA]
295-00119/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’establiment 
d’un marc per a la interoperabilitat entre els sistemes d’informació 
de la UE (cooperació policial i judicial, asil i migració) i pel qual 
es modifiquen el Reglament (UE) 2018/XX [Reglament Eurodac], el 
Reglament (UE) 2018/XX [sobre el SIS en l’àmbit de la cooperació 
policial i judicial], el Reglament (UE) 2018/XX [Reglament ECRIS-NTP] 
i el Reglament (UE) 2018/XX [Reglament eu-LISA]
295-00120/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (CE) 1206/2001 del Consell, del 28 de maig, relatiu a la 
cooperació entre els òrgans jurisdiccionals dels estats membres per 
a l’obtenció de proves en matèria civil o mercantil
295-00121/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual s’estableix un document provisional 
de viatge de la Unió Europeu i es deroga la Decisió 96/409/PESC
295-00122/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es 
modifica el Reglament (CE) 1393/2007 del Parlament Europeu i del 
Consell, relatiu a la notificació i al trasllat en els estats membres 
de documents judicials i extrajudicials en matèria civil o mercantil 
(«notificació i trasllat de documents»)
295-00123/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica el 
Reglament (UE) 1316/2013 pel que fa a la retirada del Regne Unit  
de la Unió
295-00124/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica  
el Reglament (CE) 391/2009 pel que fa a la retirada del Regne Unit de 
la Unió
295-00125/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 1303/2013 pel que fa a l’ajust del prefinançament 
anual per als exercicis 2021 a 2023
295-00126/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el valor històric i cultural del Castell de 
Sant Ferran, de Figueres
250-00312/12

RETIRADA

Retirada pel GP Cs (reg. 18435).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.10.2018.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures per a la despolitització dels òrgans de 
govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
202-00027/12

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP Cs (reg. 18882).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, se n’acorda la tramitació pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i la reducció a la meitat dels terminis fixats amb ca-
ràcter d’urgència ordinari, des de l’inici de la tramitació.
Acord: Mesa del Parlament, 16.10.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 3 dies hàbils (del 
19.10.2018 al 23.10.2018).
Finiment del termini: 24.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.10.2018.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió de les 
estacions de muntanya de la Generalitat
250-00064/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP Cs (reg. 18554).
Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.10.2018.
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Proposta de resolució sobre la informació i la localització dels ossos 
del Pirineu
250-00311/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17903 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 16.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 17903)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació i supressió del punt 2

2. Que s’implementin i mantinguin els collars GPS a una mostra d’exemplars 
d’ós adults.

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire
250-00342/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18923 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 16.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 18923)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de l’apartat a

a. Incloure en els treballs de redacció del PDI 2021-2030 que s’inicien aquesta 
tardor, un apartat que estableixi les necessitats de nous intercanviadors i infraes-
tructures nodals a l’àmbit de l’ATM de Barcelona.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació de l’apartat b

b. Impulsar la redacció d’un Pla Director Urbanístic (PDU) d’aparcaments d’in-
tercanvi modal amb l’objectiu de donar-los-hi una qualificació urbanística homogè-
nia i de definir les activitats que es puguin dur a terme.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació de l’apartat c

c. Mentre no entri en funcionament la T-Mobilitat, seguir treballant en la millora 
de les tarifes reduïdes que tinguin en compte diferents col·lectius que cal protegir, 
entre ells la gent jove, en el marc del desplegament de la Llei del transport públic.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De supressió parcial de l’apartat d 

d. Incrementar la campanya de sensibilització sobre la necessitat de reduir les 
emissions, en particular del vehicle privat, fent èmfasi en els greus incompliments 
actuals que suposen ja avui en dia que la qualitat de l’aire que respirem no compleix 
ni tant sols els mínims als que obliga la Unió Europea. Instal·lar panells informatius 
a les ciutats amb pitjors registres (Barcelona i Sabadell) que alerten d’aquesta situa-
ció i promoguin l’ús del transport públic.
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Proposta de resolució sobre la devolució de la paga extraordinària 
dels treballadors de la Generalitat dels anys 2012 i 2013
250-00371/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.10.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2018 al 29.10.2018).
Finiment del termini: 30.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.10.2018.

Proposta de resolució sobre la violència dels ultres dels equips de 
futbol
250-00372/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.10.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2018 al 29.10.2018).
Finiment del termini: 30.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.10.2018.

Proposta de resolució sobre l’impuls de l’entrada en funcionament 
dels jutjats 9 i 10 de Sabadell
250-00373/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.10.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2018 al 29.10.2018).
Finiment del termini: 30.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.10.2018.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.10.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2018 al 29.10.2018).
Finiment del termini: 30.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.10.2018.

Proposta de resolució sobre l’estafa de les clíniques odontològiques 
Idental
250-00375/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.10.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2018 al 29.10.2018).
Finiment del termini: 30.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.10.2018.

Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració dels drets 
humans a Nicaragua
250-00376/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.10.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2018 al 29.10.2018).
Finiment del termini: 30.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.10.2018.
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Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic 
d’infraestructures Martorell-Abrera
250-00377/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.10.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2018 al 29.10.2018).
Finiment del termini: 30.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.10.2018.

Proposta de resolució sobre el cranc blau
250-00378/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.10.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2018 al 29.10.2018).
Finiment del termini: 30.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.10.2018.

Proposta de resolució sobre la mobilitat i la zona tarifària a Mataró
250-00379/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.10.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2018 al 29.10.2018).
Finiment del termini: 30.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.10.2018.

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a l’Àrea Metropolitana 
Nord de Barcelona
250-00380/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.10.2018.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2018 al 29.10.2018).
Finiment del termini: 30.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.10.2018.

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de la carretera 
B-40 entre Abrera i Sant Sadurní d’Anoia
250-00381/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.10.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2018 al 29.10.2018).
Finiment del termini: 30.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.10.2018.

Proposta de resolució sobre la bretxa de gènere en la carrera docent 
i investigadora
250-00382/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 18348 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.10.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, 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 la brecha 
de género en la carrera docente e investigadora, para que sea sustanciada ante la Co-
missió d’Igualtat de les Persones, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La brecha de género en la carrera académica es un hecho irrefutable, en el in-

forme presentado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (2016) 
titulado «Científicas en cifras 2015: Estadísticas e indicadores de la (des)igualdad 
de género en la formación y profesión científica», se muestra que el porcentaje de 
mujeres con la categoría profesional de Catedrática supone únicamente el 21%, y el 
índice denominado techo de cristal es de 1.86, lo cual indica que existen más difi-
cultades para la promoción de las mujeres que en el caso de los hombres para llegar 
a la posición más alta de la carrera investigadora y docente.

Las posibles causas son múltiples, pero una de ellas es el efecto de la materni-
dad. Diversos estudios como el informe «Mujer y Ciencia: la situación de las mu-
jeres investigadoras del sistema español de ciencia y tecnología» publicado por la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, entre otros estudios, indican 
que las mujeres con descendencia tardan más en lograr reconocimiento acorde a sus 
méritos, mientras que esta circunstancia entre los hombres es irrelevante, derivado 
del cuidado de los hijos/as que dificulta o retrasa la producción científica durante su 
crianza (Mairesse y Pezzoni, 2015; Williams y Ceci, 2012).
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Pese a que en los últimos años se han implementado medidas encaminadas a 
paliar esta brecha, aumentándose las semanas de permiso de paternidad; aún queda 
mucho camino por recorrer para conseguir una igualdad efectiva y potenciar la cor-
responsabilidad en el hogar.

En muchos países de la Unión Europea se han implementado medidas para pa-
liar dicha situación, con acciones positivas hacia la maternidad, paternidad y enfer-
medad. Por ejemplo, si el currículum se valora en una ventana temporal concreta, 
The European Research Council amplia el período de valoración de los méritos para 
aquellas personas que hayan tenido esos parones en la investigación, como se ex-
plica en: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faqs/
faq-2926.html, con una acción positiva para la maternidad, así como la paternidad.

Otra opción es aplicar factores de corrección, como se hace, por ejemplo, en Ita-
lia http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/luglio/dm-29072016.aspx.

Por otro lado, la asunción de obligaciones familiares no debería conllevar ningu-
na penalización, por ello según el punto 8 del artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007 
indica que uno de los criterios generales de actuación de los Poderes Públicos es el 
establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida 
personal y familiar de las mujeres y los hombres.

Por este motivo, tanto los Organismos de Investigación Públicos y las universi-
dades españolas y valencianas, deberían de contemplar estos factores de corrección 
en cualquier evaluación que se haga al personal docente e investigador, que contri-
buya a potenciar la corresponsabilidad, y es más, tener en cuenta estas valoraciones 
si la persona evaluada ha estado de excedencia por cuidados, baja por enfermedad, 
ha sido víctima de violencia de género o cualquier otra situación que suponga un 
permiso reconocido legalmente.

Avanzar en estas medidas es hacer cumplir con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la propia Constitución 
española (artículo 9.2), que obligan a los poderes públicos a promover las condicio-
nes para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales 
y efectivas. No solo eso, según el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007 los Poderes 
Públicos deben implementar acciones positivas con el fin de hacer efectivo el de-
recho constitucional de la igualdad y adoptar medidas específicas en favor de las 
mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los 
hombres.

Finalmente, la recomendación a las administraciones públicas sería seguir un 
calendario fijo para la publicación de ayudas, subvenciones de investigación etc. que 
son convocadas anualmente, para poder planificar el transcurso de un permiso de 
maternidad/paternidad, y favorecer una planificación adecuada en materia de inves-
tigación o docencia.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Ampliar las ventanas de medición o consideración, en todas las evaluaciones 

de resultados de investigación o docencia que dependan de la Generalitat donde 
haya restricciones temporales, para paliar los parones en la carrera académica en 
ese período o el inmediato anterior, por las razones de maternidad, paternidad, en-
fermedad, cuidados, violencia machista y cualquier otra que suponga un permiso 
reconocido legalmente.

2. Aplicar factores de corrección en todas las evaluaciones de resultados de in-
vestigación o docencia que dependan de la Generalitat donde se evalúen currículums 
completos o también en ventana concreta, para paliar los parones en la carrera aca-
démica por las razones anteriormente expuestas, incluyendo acciones positivas hacia 
la maternidad/paternidad y violencia machista.

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faqs/faq-2926.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faqs/faq-2926.html
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/luglio/dm-29072016.aspx
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3. Incluir en los formularios de solicitudes un apartado para poder indicar las 
situaciones anteriormente expuestas que hayan causado parones en la carrera aca-
démica (investigadora, docente o de gestión), incluso aquellas situaciones que no 
hayan dado lugar a reconocimiento de permisos reconocidos legalmente, como son 
la asunción de obligaciones familiares en la vida personal, y que se tengan en con-
sideración en las valoraciones.

4. Instar al Gobierno de la Nación a que establezca medidas similares a las an-
teriormente expuestas.

5. Instar a las Universidades catalanas y Organismos de investigación públicos 
catalanes a que establezcan medidas similares a las anteriormente expuestas para 
todas las valoraciones a nivel interno, tanto en investigación como en docencia.

6. Instar a las Universidades catalanas a que establezcan planes de igualdad efec-
tiva en la investigación para paliar los parones de investigación que afectan princi-
palmente a la maternidad/paternidad.

9. Establecer fechas fijas para la publicación de convocatorias de ayudas, sub-
venciones de investigación, etc. Así como cumplir con los plazos de resolución es-
tablecidos por ley y notificación de las resoluciones ajustadas a la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

10. Que del cumplimiento de la resolución se dé cuenta en sede parlamentaria en 
el plazo de 3 meses.

Palacio del Parlamento, 8 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la planificació educativa a l’Hospitalet 
de Llobregat
250-00383/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 18397 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.10.2018

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució la planificació educativa a L’Hos-
pitalet de Llobregat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Hospitalet de Llobregat és la segona ciutat de Catalunya, amb prop de 258.000 

habitants, i en plena expansió, amb una previsió d’uns 10.000 habitatges nous en 
l’horitzó del 2023. D’aquests, poden estar acabats el proper any uns 2.000 de manera 
que, tenint en compte que es tracta de pisos grans, de 3 i 4 habitacions, la població 
podria augmentar entre 6.000 i 8.000 habitants aproximadament.

Actualment, la cobertura educativa de la ciutat és deficient, com es pot compro-
var amb el nivell de saturació en què es troben algunes zones de la ciutat, fet que 
provoca que les escoles no puguin absorbir l’excés de demanda i fa que en algunes 
classes s’excedeixi la ràtio permesa, tant en infantil com en primària, on es torna a 
repetir, al igual que el curs passat, que a les zones de Collblanc-Torrassa i de Santa 
Eulàlia són on falten més places públiques. A la zona de Centre-Sant Feliu i Sant 
Josep també hi ha una manca de places, cosa que no passava el curs passat.
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Pel que fa a secundària, la situació també comença a ser ja alarmant, donat que 
en algunes zones hi ha un dèficit important de places, principalment, a determi-
nats centres considerats d’alta complexitat. En alguns centres d’educació secundà-
ria, com l’Institut Llobregat o l’Apel·les Mestres, que ha perdut un grup per falta 
de demanda, el nombre de sol·licituds ha estat baix. Un dels grans reptes, per tant, 
és millorar la imatge d’aquells centres on hi ha tantes vacants.

Un altre problema que pateix la ciutat és l’elevat percentatge de Matrícula Viva 
durant tot el curs escolar, que s’ha incrementat de forma exponencial en el darrer 
curs 2017-18 i que seguirà amb la mateixa tendència, tant per l’augment dels preus 
del lloguer a la ciutat de Barcelona com per l’arribada de persones nouvingudes.

Els districtes d’arribada més afectats són Collblanc-Torrassa i Pubilla Cases - Can  
Serra. El Cap de Servei d’Educació durant el curs passat va informar al més de maig 
de 2018 de 1370 alumnes de primària i 820 de secundària en matrícula viva a la ciu-
tat el passat curs.

La matrícula viva, l’absorbeix l’escola pública, novament posant les ràtio al límit 
legal i obrint grups extraordinaris a meitat curs, que acaben convertint-se en l’únic 
lloc on queden places lliures i s’acaba concentrant la matrícula viva. Cal un reparti-
ment més equitatiu i evitar la segregació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Planificar el mapa escolar de L’Hospitalet de Llobregat, de manera transparent 

i especialment per a les famílies, amb una previsió suficient i real de places a l’es-
cola pública en els diferents barris i a les diferents etapes educatives, tant d’infantil, 
com de secundària i de batxillerat, tenint present la previsió d’augment d’habitants 
que es produirà en els propers anys degut a la construcció de 10.000 habitatges nous.

2) Tenir en compte a l’hora de planificar el mapa escolar públic de la ciutat 
l’elevat percentatge de matrícula viva durant tot el curs escolar, i que aquesta sigui 
repartida de manera equitativa i buscant la composició heterogènia dels grups es-
colars, per tal de lluitar contra la segregació escolar.

3) Intervenir en els centres anomenats d’alta complexitat de L’Hospitalet de Llo-
bregat i en aquells que tenen menor demanda per part de les famílies, contemplant 
els diferents vessants d’actuació, per tal d’eliminar l’estigma que tenen i que resultin 
més atractius per les famílies.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’augment de llits d’aguts al Vallès 
Oriental
250-00384/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 18402 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.10.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Jordi Ter-

rades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre l’augment de llits d’aguts al Vallès Orien-
tal, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 
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Exposició de motius
El Vallès Oriental compta amb una població de 403.259 habitants i és la comarca 

de Barcelona amb menys llits hospitalaris per cada 1.000 habitants segons dades de 
l’Idescat. L’any 2017 la comarca comptava amb 1.017 llits dels 35.459 llits de Catalu-
nya. El nombre de llits per cada 1.000 habitants al Vallès Oriental és de 2,5, mentre 
que a Catalunya és del 4,7. A més, el nombre de llits d’aguts per cada 1.000 habitants 
és de 2,5 a Catalunya i de 0,1 al Vallès Oriental. Des de l’any 2010, el nombre de 
llits d’aguts al Vallès Oriental ha disminuït d’1,2 a 0,1 llits.

El creixement d’habitants de la comarca no es correspon amb un augment dels 
nombre de llits hospitalaris, ens al contrari, ja que els darrers anys el nombre de llits 
per cada 1.000 habitants no ha variat i el nombre de llits d’aguts per cada 1.000 ha-
bitants s’ha vist reduït, tal i com abans s’ha esmentat.

Els centres sanitaris del Vallès Oriental pateixen de manera sistemàtica col·lapses 
a les seves urgències i disposen d’un nombre de llits d’aguts per 1.000 habitants molt 
per sota de la mitjana de Catalunya, cosa que fa més difícil drenar les urgències en 
puntes assistencials per la manca de llista d’aguts.

A més, d’acord amb l’Informe Plaensa, la satisfacció dels usuaris de la sanitat 
pública del Vallès Oriental ha estat baixant des de l’any 2013. Això se li ha de su-
mar que els professionals sanitaris adverteixen des de fa anys que la comarca és 
deficitària en recursos sanitaris.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar un pla 

per recuperar i incrementar llits d’aguts en els centres assistencials de la comarca 
del Vallès Oriental, que permeti equiparar-se a la mitja de Catalunya i doni sorti-
da a les necessitats assistencials de la població que pateix actualment una iniquitat 
territorial.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Jordi Terrades i 

Santacreu, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’equiparació retributiva entre els 
professionals de l’Institut Català de la Salut i els dels centres 
sanitaris del Siscat
250-00385/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 18403 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.10.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre l’equiparació retributiva entre els i les professionals de l’ICS i els dels centres 
sanitaris del Siscat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
Cada any es produeixen episodis d’alta incidència de la grip a Catalunya i des de 

fa anys el Departament de Salut s’estableix el Pla Integral d’Urgències de Catalunya 
(PIUC) com a programa de suport per fer front als increments de les demandes d’as-
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sistència sanitària. Però en els darrers anys els serveis d’urgència a Catalunya s’han 
vist col·lapsats en episodis d’alta incidència de la grip, fet que demostra que el PIUC 
no ha aconseguit donar resposta a la situació.

Un dels grups de població que cada any està afectat és el col·lectiu dels i les pro-
fessionals de la salut, on tot i les recomanacions, l’índex de vacunacions preventives 
no arriba al 30%, el que fa que la grip tingui una àmplia incidència entre els i les 
professionals de la salut.

L’article 157 de la Llei General de la Seguretat Social estableix la malaltia pro-
fessional com la que contreu el treballador o la treballadora com a conseqüència del 
treball que executa per compte aliena en les activitats que s’especifiquen en el qua-
dre aprovat i que estigui provocada per l’acció dels elements o substàncies que s’in-
diquen al quadre per a cada malaltia.

Hi ha virus i bactèries que estan vinculades a uns professionals determinats, ja 
que el seu contagi provoca automàticament la malaltia professional. El Reial Decret 
664/1997 estableix que si un professional sanitari es contagia de grip, s’ha de consi-
derar com a malaltia professional.

Des de fa un temps, l’ICS reconeix la grip com a malaltia professional, per tant 
quan es produeix la baixa laboral per grip s’abona la totalitat del sou. Però aquesta 
situació no es dóna pels professionals dels centres assistencials que formen part del 
Siscat.

Els sindicats han demanat en la negociació del conveni dels Centres concertats 
amb el Servei Català de la Salut (Siscat) que en els processos d’incapacitat temporal 
per malaltia comuna així com els derivats d’accident laboral o malaltia professional 
es contemplin, des del primer dia, fins al 100% de les retribucions fixes i periòdi-
ques que es percebien el mes anterior a aquell en el que va tenir lloc la incapacitat.

El no reconeixement de la malaltia professional suposa un esforç econòmic, que 
ha de sumar-se a les retallades que han patit els treballadors públics a nivell sala-
rial, a les diferencies salarials i al fet que la negociació de les tarifes d’enguany no 
permeten els mínims increments previstos pel personal de l’ICS. Tot això suposa un 
greuge comparatiu entre els professionals de la salut.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a treballar per l’equi-

paració retributiva i de condicions laborals entre els i les professionals de l’ICS i els 
dels centres assistencials del Siscat.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre el pagament del complement a la pensió 
dels professionals sanitaris de l’Institut Català de la Salut prejubilats 
abans de l’1 d’abril de 2005
250-00386/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 18404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.10.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
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cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
el pagament del complement a la pensió dels i les infermeres i altres professionals 
sanitaris de l’ICS prejubilats abans de l’1 d’abril de 2005, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Institut Català de la Salut es va comprometre amb els i les infermeres i altres 

professionals sanitaris de l’ICS quan es van jubilar, abans de l’1 d’abril de 2005, a 
mantenir invariable el complement de les prestacions de jubilació establert en l’antic 
article 151 de l’Estatut de Personal Sanitari no Facultatiu de les Institucions Sanità-
ries de la Seguretat Social.

El mes de gener de 2014, l’Institut Català de la Salut va trencar l’anterior com-
promís i, de forma unilateral i sense previ avís, va deixar de pagar en la seva inte-
gritat l’esmentat complement i va procedir a rebaixar-lo en la mateixa mesura que 
es va produir l’increment anual de la pensió de jubilació.

La Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb 
càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, en la seva disposició ad-
dicional setena estableix que el Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per 
al 2017, ha de destinar els recursos necessaris per al pagament del complement a la 
pensió dels infermers i altres professionals sanitaris de l’Institut Català de la Salut 
que es van prejubilar abans del 2005.

A més, el 14 de setembre de 2018 el Consell de Ministres va aprovar la retirada 
del recurs presentat al Tribunal Constitucional contra la Llei 9/2017, del 27 de juny, 
d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del 
Servei Català de la Salut, a l’aprovar el Congrés dels Diputats el Reial Decret que 
regula l’accés universal al Sistema Nacional de Salut i que situa la Llei 9/2017 dins 
del marc estatal bàsic. Aquest fet suposa la fi de la suspensió de la llei i la seva en-
trada en vigor.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Implantar, abans de finalitzar l’any 2018, la disposició addicional setena de la 

Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec 
a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, per la qual es fan efectius els 
pagaments pendents del complement a la pensió dels infermers i altres professionals 
sanitaris de l’Institut Català de la Salut que es van prejubilar abans de l’1 d’abril de 
2005.

2. Garantir als i les infermeres de l’Institut Català de la Salut que es van preju-
bilar abans de l’1 d’abril de 2005 els increments que els hi pertoquen com a pensi-
onistes.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució sobre les inundacions al barri de la Farinera, 
de Sant Vicenç de Castellet
250-00387/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 18425 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.10.2018

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

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució evi-
tem les inundacions al barri de La Farinera, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El barri de la Farinera de Sant Vicenç de Castellet ha patit històricament impor-

tants inundacions causades per la riera de Castellet, afluent de 9.2km del riu Llobre-
gat, que el 10 de juny del 2000 va arribar a provocar fins i tot una víctima mortal a 
més d’importants i greus danys materials a tot el barri, donat que l’aigua va assolir 
1,80 metres d’alçada. La darrera d’aquestes inundacions es va produir el 22 de juliol 
del 2016 quan el barri es va tornar a inundar com a conseqüència d’un gran aiguat, 
i es van acumular en alguns moments 40 cm d’aigua al carrer del Clot del Tufau, tot 
i que l’any 2007 s’havia modificat el traçat i tots dos ponts del tram final de la riera.

La riera creua el barri de la Farinera just abans de desembocar en el riu Llobre-
gat. El projecte per aturar les inundacions es va executar una primera fase entre el 
2007 i el 2008 que bàsicament es va concentrar en traslladar un transformador elèc-
tric que hi havia en un extrem del carrer Clot del Tufau i la modificació de dos ponts 
just al final del curs de la riera per evitar que, com va passar l’any 2000, fessin de 
barrera de la vegetació i runam acumulat quan hi ha crescudes.

El barri, a través de l’associació de veïns la Farinera, reclama des de fa anys 
que la Generalitat de Catalunya faci efectiu el compromís que té pendent fa 15 
anys l’Agència Catalana de l’Aigua de desenvolupar la segona fase, on preveia 
l’expropiació i l’enderroc d’unes naus industrials en desús i ubicades en una zona 
inundable de la riera, permetent ampliar els curs de l’aigua i evitant obstacles en 
cas de riuades.

Aquesta actuació també anava acompanyada de la construcció d’un nou vial 
de connexió amb el polígon del Clot del Tufau per la banda esquerra del curs de la 
 riera.

Els veïns i veïnes de la Farinera temen que l’Agència Catalana de l’Aigua ajorni 
aquesta segona fase del projecte de manera indefinida.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya Insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Realitzar de manera urgent, un estudi hidràulic de la Riera de Castellet en el 

seu tram de la Farinera.
2. Un cop realitzar l’estudi, refer el projecte i licitar-lo en un termini màxim d’un 

any per resoldre de manera definitiva aquets greu problema del barri de la Farinera.
3. Fins que no s’executi el projecte realitzar actuacions puntuals per evitar noves 

inundacions com rebaixar el gual al mig de la riera al final del carrer del Clot del 
Tufau i mantenir la riera neta la llera de pedres, grava i vegetació de manera regular.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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Proposta de resolució sobre les residències de referència per a 
persones grans sordes
250-00388/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 18430 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.10.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les 
residències de referència per a persones grans sordes, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Catalunya hi ha més de 30.000 persones sordes. Una discapacitat, l’auditiva, 

ignorada sovint per gran part de la població atès que es tracta d’una «discapacitat in-
visible». Aquesta invisibilitat provoca que no tinguem la suficient sensibilitat davant 
les barreres i els impediments relacionats amb la comunicació d’aquest col·lectiu. 
Dins aquests impediments trobem accions quotidianes que esdevenen grans pro-
blemes per a persones amb sordesa: la relació amb altres persones que no utilitzen 
el mateix codi lingüístic, el seguiment de la informació diària a través dels mitjans 
audiovisuals, espectacles culturals o activitats d’oci, dificultats en l’aprenentatge i la 
formació dels i les joves amb sordesa, o problemes en la seva inserció laboral, entre 
d’altres.

La sordesa pot esdevenir una discapacitat que fomenti l’aïllament, més encara 
quan la persona encara la vellesa. Les dificultats de relació amb la comunitat, amb la 
seva pròpia xarxa social s’incrementa quan les persones sordes fan ús dels recursos 
residencials a edats avançades. Una persona gran sorda a una residència per a la ter-
cera edat tindrà moltes dificultats per comunicar-se amb la resta de residents, però 
també amb l’equip professional, el que implica una situació de clar desavantatge.

Per tal d’avançar cap a una societat més inclusiva, on els drets de les persones 
amb discapacitat siguin plenament reconeguts, cal adaptar els recursos i serveis 
existents per a persones amb sordesa. A Catalunya existeix una única residència de 
referència per a persones sordes majors, el Centre Assistencial Geriàtric Benviure a 
Sant Boi de Llobregat. Els i les diferents residents amb sordesa compten amb per-
sonal amb coneixements bàsics en llengua de signes catalana que faciliten la comu-
nicació amb els/les professionals i també amb la resta de residents, a la vegada que 
ofereix un nucli de relació entre persones sordes que comparteixen la llengua de 
signes per comunicar-se entre ells i elles.

L’experiència positiva d’aquest tipus de pràctica caldria estendre-la a altres resi-
dencies del conjunt de territori català, per tal que les persones amb sordesa puguin 
trobar, relativament a prop del seu domicili, residències de referència. Aquesta de-
manda, a més, ha estat àmpliament reivindicada per la Federació de Persones Sordes 
a Catalunya (FESOCA).

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Considerar residències de referència per a persones sordes majors les residèn-

cies públiques de Catalunya, dotant-les de personal especialitzat en geriatria amb 
coneixements de llengua de signes catalana suficients per tal de donar un servei es-
pecialitzat i de qualitat als seus residents amb discapacitat auditiva.
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2. Afavorir que les residències privades amb places concertades siguin conside-
rades residències de referència sempre que disposin dels professionals necessaris per 
atendre els residents amb discapacitat auditiva.

3. Disposar, en el termini de 6 mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de 
resolució, de 4 noves residències públiques de referència a la província de Barcelona 
i 1 a cadascuna de les províncies de Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre el sector lleter
250-00389/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 18467 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.10.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel Bruguera 

Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre el sector lleter de Catalunya, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
El sector lleter representa una de les activitats més importants de la ramaderia de 

Catalunya, amb una important implantació a les nostre comarques.
Les explotacions de boví de llet estan totalment lligades al territori, ja que ne-

cessiten d’una important superfície farratgera per desenvolupar la seva activitat. Es 
tracta d’explotacions sostenibles que creen una veritable economia endògena a les 
comarques rurals.

A l’entorn de les explotacions lleteres existeixen diversitat de petites empreses 
que desenvolupen la seva activitat: transports, alimentació animal, manteniment de 
la maquinaria i les instal·lacions ramaderes, serveis veterinaris, subministraments 
agraris, etc. Per tant, les explotacions ramaderes de vaquí de llet són estratègiques 
per a la nostra societat ja que produeixen un aliment bàsic i de proximitat que  
ens garanteix una seguretat alimentària i ens ajuden a mantenir la biodiversitat i 
l’activitat econòmica en les zones més rurals.

Des de l’any 1992 Catalunya ha perdut un total de 3.794 explotacions de llet, que 
representa que cada any han tancat 152 explotacions de mitjana.

Actualment, segons fonts del Departament d’Agricultura, queden en tot el ter-
ritori català 522 explotacions, que representen un total de 79.000 vaques, amb una 
mitjana de 152 vaques per explotació. Aquesta dada ens demostra que actualment la 
producció de llet a Catalunya està gestionada per empreses familiars.

Aquesta forta davallada d’explotacions en els darrers anys a Catalunya s’expli-
ca, bàsicament, per la deficitària economia de les explotacions, que amb els baixos 
preus percebuts pels ramaders (331 euros/1.000 litres de llet) l’any 2017, segons 
l’Observatori de la Llet de Catalunya, no poden afrontar amb èxit el futur de les se-
ves explotacions.

Per altra banda, la supressió de les quotes de llet per part de la Unió Europea 
l’abril de 2015, ha representat una forta davallada dels preus percebuts pels rama-
ders i la inseguretat i incertesa de la recollida de la llet per part de les empreses.
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Actualment molts ramaders estan rebent cartes certificades de la indústria en les 
quals se’ls adverteix que a partir del proper mes de març els deixaran de recollir la 
llet.

Aquest panorama és desolador pels ramaders, la majoria joves emprenedors il·lu-
sionats i amants de la professió, que han fet en els darrers anys importants millores i 
inversions en les seves explotacions per garantir una millor qualitat de la llet i reduir 
els costos de producció, fent més sostenibles les explotacions.

Davant d’aquest trist panorama, que afecta directament a les comarques més ru-
rals de Catalunya, cal articular propostes per salvar el sector lleter català.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Cercar mecanismes i accions que assegurin als ramaders cobrar la llet a un 

preu mínim que pugui garantir la sostenibilitat i viabilitat de les seves explotacions.
2. Articular mecanismes de control per part de l’Administració que evitin pràcti-

ques incorrectes i abusives per part de les indústries i dels mercats.
3. Millorar i reforçar la recerca en el sector per tal de fer més sostenibles i viables 

econòmicament les explotacions.
4. Potenciar la formació professional (la reglada i la contínua) per tal de millo-

rar les produccions i diversificar el sector cap a la producció ecològica i els derivats 
làctics.

5. Millorar la normativa d’etiquetatge, per tal que el consumidor tingui una infor-
mació més clara i real de la procedència, tractament i qualitat de la llet, com l’obli-
gatorietat de conèixer la procedència de la llet.

6. Fomentar campanyes que posin en valor les propietats nutritives de la llet com 
a aliment saludable.

7. Adoptar mesures per fomentar el consum de llet i derivats làctics com a pro-
ductes de proximitat.

8. Desplegar tots els mecanismes que estiguin al seu abats per tal de donar suport 
a les explotacions de boví de llet per tal de que no tanquin més ramaderies.

9. Donar suport a la modificació i millora que realitza el Govern de l’Estat del 
funcionament i efectivitat de la Llei de la Cadena Alimentària, per assegurar que es 
respecten els drets de consumidors i de productors agraris i ramaders, entre d’altres.

10. Defensar que la nova Directiva Europea en contra de les pràctiques deslle-
ials a la cadena alimentària que s’està tramitant contempli mesures per evitar l’abús 
de posició de domini, evitar la morositat o millorar les inspeccions i controls, entre 
d’altres.

11. Demanar que la Comissió Nacional de Mercats i la Competència investigui 
possibles pràctiques anticompetitives en el mercat de la llet.

12. Convocar de manera urgent la taula sectorial de la Llet, per articular aques-
tes i altres mesures concretes que ajudin a la garantir el futur del sector lleter de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera Bata-

lla, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis de llar 
residència, de llar amb suport i de suport a la pròpia llar
250-00390/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 18468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.10.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada 

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 mi-
llora dels serveis de Llar Residència i Llar amb Suport, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les llars residència són establiments d’atenció permanent i flexible en què les 

persones amb malaltia mental de llarga evolució i problemàtica social greu poden 
viure les vint-i-quatre hores i rebre el suport d’un equip multidisciplinari de profes-
sionals.

Els professionals de les llars residència tenen com a objectiu la plena integració i 
normalització social de les persones usuàries, així com la prevenció i el tractament 
del deteriorament produït per la cronicitat de la malaltia.

L’accés a les llars residència es tramita mitjançant el programa d’ajuts per a l’ac-
cés als habitatges amb serveis comuns. L’usuari o usuària participa en el cost del 
servei mitjançant una aportació econòmica que s’estableix en funció de la naturalesa 
del cost de referència i el seu nivell de renda.

El servei de llar residència pot tenir caràcter temporal o permanent.
Els requisits per a accedir a aquest servei són els següents: a) l’acreditació de 

la situació de necessitat, d’acord amb el que preveuen els articles 2 i 7 de l’Ordre  
de 20 d’abril de 1998, l’Annex de l’Acord de Govern amb referència GOV/82/2008, de  
6 de maig, i la convocatòria anual corresponent, prèvia derivació del servei públic 
de salut mental competent; b) si és el cas, l’acreditació de la situació de dependèn-
cia, per mitjà de la resolució emesa per l’òrgan de valoració corresponent, d’acord 
amb el Reial Decret 504/2007, de 20 d’abril; c) el requisit d’edat establert en aques-
ta disposició; d) la residència en un municipi de Catalunya durant almenys 5 anys, 
dos dels quals immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, o, 
si és el cas, el requisit de residència establert en la Llei 39/2006, de 14 de desem-
bre; e) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent 
d’estrangeria i d’acollida i integració de les persones immigrades; f) si és el cas, 
l’abonament del preu públic, d’acord amb el Decret 394/1996, de 12 de desembre, i 
l’Ordre ASC/433/2007, de 23 de novembre; g) la resta de requisits d’accés establerts 
en l’ordenament jurídic vigent.

D’altra banda, les llars amb suport són habitatges on viuen tres o quatre persones 
amb un suport extern eventual. Generalment, són pisos integrats en una comunitat 
de propietaris que acullen persones amb malaltia mental que gaudeixen d’un bon 
nivell d’autonomia i que necessiten suport extern en el procés d’inclusió social.

Tenen per objecte facilitar un entorn substitutiu a la llar adient i adaptat a les 
necessitats d’assistència de la persona que permeti potenciar l’autonomia personal i 
social, afavorint la integració a la vida comunitària.

Aquestes persones viuen amb la supervisió i el suport d’un equip professional 
que treballa per a la seva plena integració a l’entorn comunitari normalitzat. El ser-
vei de llar amb suport constitueix, per tant, un recurs intermedi entre les llars resi-
dència i la vida autònoma.

L’accés a la llar amb suport es tramita mitjançant el programa d’ajuts per a l’ac-
cés als habitatges amb serveis comuns. L’usuari o usuària participa en el cost del 
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servei mitjançant una aportació econòmica que s’estableix en funció de la naturalesa 
del cost de referència i el seu nivell de renda.

El servei de llar amb suport pot tenir caràcter temporal o permanent.
Els requisits per accedir a aquest servei són els mateixos que els que s’establei-

xen per accedir al servei de llar residència.
L’any 2015 es va establir un nou protocol d’accés als serveis d’habitatge per a 

persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, definint-se comis-
sions territorials comarcals per garantir l’accés dels usuaris a les residències dels 
seus territoris, en lloc de la llista d’espera única.

Malgrat que la intenció era posar a l’usuari i les seves necessitats al centre del 
sistema, no es va resoldre la manca de flexibilitat en la trajectòria entre les llars 
residència, les llars amb suport i els programes de suport a la llar, donat que per 
 transitar d’un a l’altre s’ha de renunciar a un dels serveis per accedir-hi a l’altre, 
abans de garantir l’adaptació al recurs següent. No hi ha marxa enrere, la qual cosa 
obstaculitza els programes encaminats a millorar l’autonomia dels usuaris.

D’altra banda, malgrat es va dissenyar un sistema d’assignació de places que 
tenia en compte els volums poblacionals assignats, no s’ha garantit la equitat en 
l’accés als recursos, i les llistes d’espera a molts territoris són massa extenses, em-
pitjorant els temps d’espera respecte als previs a la implementació del nou protocol.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Revisar els sistemes de contractació i assignació de places dels Programes 

de Llars Residència, Llars amb Suport i Suport a la Llar per tal que veritablement 
s’adaptin a les necessitats dels usuaris i posin aquestes necessitats al centre del siste-
ma, mitjançant transicions flexibles entre els diversos programes i permetent perío-
des de solapament en la contractació que permetin la marxa enrere en cas de manca 
d’adaptació al nou recurs.

2. Revisar el nombre de places assignades a cada territori a les respectives co-
missions territorials d’habitatge i les llistes d’espera a cadascun d’ells i dotar als 
territoris mes desfavorits, amb llistes d’espera mes perllongades, de places de Llars 
Residència, Llars amb Suport i Suport a la Llar que garanteixin l’equitat en l’accés 
als recursos per tots els ciutadans.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, 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

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.10.2018.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència
410-00004/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 18641; 18642 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.10.2018

Reg. 18641

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: Marta Vilalta i Torres
Baixa: Antoni Castellà i Clavé

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Reg. 18642

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: Mònica Palacín París
Baixa: Ferran Civit i Martí

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Composició de la Comissió d’Interior
410-00005/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 18645 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.10.2018

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’Interior
Alta: Noemí Llauradó Sans
Baixa: Eva Baró Ramos

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Composició de la Comissió de Territori
410-00007/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 18483; 18484 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.10.2018

Reg. 18483

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 Territori
Alta: Eva Baró Ramos
Baixa: Bernat Solé i Barril

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Reg. 18484

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 Territori
Alta: Irene Fornós Curto
Baixa: J. Lluís Salvadó i Tenesa

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Composició de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
410-00008/12

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA I SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 18421; 18482 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.10.2018

Reg. 18421

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 49 del Reglament del Parlament, 
comunica que el diputat Lucas Silvano Ferro Solé ha estat proposat president de la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en substitució de la diputada Yolanda 
López Fernández, que ha causat baixa com a membre i com a presidenta d’aquesta 
Comissió. 

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP
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Reg. 18482

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 Medi Ambient i Sostenibilitat
Alta: Marc Sanglas i Alcantarilla
Baixa: Mònica Palacín París

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Composició de la Comissió de Justícia
410-00011/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 18643; 18644 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.10.2018

Reg. 18643

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 Justícia
Alta: Antoni Castellà i Clavé
Baixa: Najat Driouech Ben Moussa

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Reg. 18644

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 Justícia
Alta: Adriana Delgado i Herreros
Baixa: Noemí Llauradó Sans

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC

Reg. 18647 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.10.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputa-
da Noemí Llauradó Sans ha estat designada membre de la Comissió del Síndic de 
Greuges.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 18646 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.10.2018

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 del Síndic de Greuges
Alta: Irene Fornós Curto
Baixa: Antoni Castellà i Clavé

Palau del Parlament, 11 d’octubre 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 Polítiques de 
Joventut amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre  
el pla del Govern en matèria de polítiques de joventut
354-00039/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Bertran Román, del GP Cs, Mònica Sales de 
la Cruz, del GP JxCat, Rut Ribas i Martí, del GP ERC, Pol Gibert Horcas, del   
GP PSC-Units, Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP, Maria Sirvent Escrig, del 
SP CUP-CC (reg. 18668).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Polítiques de Joventut, 15.10.2018.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de 
la Unió General de Treballadors de Catalunya davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut perquè expliqui l’informe «Situació actual del 
jovent català a la Unió Europea»
356-00197/12

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units (reg. 16807).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 15.10.2018.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui el pla 
d’acció de la Direcció General
356-00206/12

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units (reg. 17224).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 15.10.2018.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre  
el pla de la Direcció en l’àmbit de les polítiques de joventut
356-00220/12

SOL·LICITUD

Presentació: David Bertran Román, del GP Cs, Mònica Sales de la Cruz, del GP 
JxCat, Rut Ribas i Martí, del GP ERC, Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units, 
Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP, Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC  
(reg. 18667).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 15.10.2018.

Sol·licitud de compareixença de la presidenta del Secretariat del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’acció i els objectius del 
Consell
356-00221/12

SOL·LICITUD

Presentació: David Bertran Román, del GP Cs, Mònica Sales de la Cruz, del GP  
JxCat, Rut Ribas i Martí, del GP ERC, Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units, Susan-
na Segovia Sánchez, del GP CatECP, Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC (reg. 
18669).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 15.10.2018.



BOPC 177
18 d’octubre de 2018

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx 69 

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

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

Encàrrec del despatx del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
al conseller d’Ensenyament
330-00043/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 18743/ Coneixement: 16.10.2018

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 comp-
te que durant l’absència del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, del dia 15 
al 17 d’octubre, ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departament el 
conseller d’Ensenyament.

Cordialment,

Barcelona, 9 d’octubre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 221/2018, de 9 d’octubre, d’encàrrec del despatx del conseller 
de Treball, Afers Socials i Famílies  al conseller d’Ensenyament, del 15 al 17 d’octubre, 
ambdós inclosos, és publicat al DOGC 7726, del 15 d’octubre de 2018.

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de la Fiscalia Superior de Catalunya corresponent al 2017
334-00033/12

PRESENTACIÓ: FISCALIA SUPERIOR DE CATALUNYA

Reg. 18288 / Coneixement i tramesa a la Mesa de la Comissió de Justícia: Mesa del 

Parlament, 16.10.2018

Al president del Parlament
M. Hble. Sr.
Em complau fer-vos a mans la memòria de la Fiscalia Superior de Catalunya cor-

responent a l’exercici 2017, en compliment del que estableix l’article 96.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya.

Barcelona, 28 de setembre de 2018
El Fiscal Superior

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Memòria del Consell de l’Audiovisual de Catalunya corresponent al 
2017
334-00034/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 18424 i 18735 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de 

la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 16.10.2018

Al president del Parlament
Benvolgut president, 
En nom del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i en compliment del que dis-

posa l’article 12 de la Llei 2/200, de 4 de maig del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya, us trameto, adjunta, una còpia de la Memòria anual 2017, corresponent a les 
activitats realitzades pel Consell.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

Barcelona, 9 d’octubre de 2018
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre el 
compliment de les missions específiques del servei públic de 
competència de la Generalitat corresponent al 2017
337-00013/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 18257 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 16.10.2018

Al president del Parlament
Molt Hble. Sr. Roger Torrent i Ramió,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe en relació amb el compliment de les mis-

sions específiques del servei públic de competència de la Generalitat de Catalunya. 
Any 2017, i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efectes 
oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 8 d’octubre de 2018
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/278245.pdf
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4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia 
(CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT)
414-00001/12

SUBSTITUCIÓ DE MEMBRES

Reg. 18560 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.10.2018

Al president del Parlament 
Benvolgut president,
Amb aquest escrit us informo que la Sra. Laura Rubio ha deixat de col·laborar 

amb la nostra entitat. Per aquest motiu aprofito per comunicar-vos que la persona 
que representarà l’FCRI al CAPCIT serà:

Susaina Figuera de Prado, directora de projectes de la Fundació Catalana per a 
la Recerca i la Innovació.

Ben cordialment,

Barcelona, 25 de setembre de 2018
Rafael Marín, director general

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs per a proveir temporalment un lloc de treball d’analista 
administrador o analista administradora de portals d’informació  
de la Direcció d’Informàtica del Parlament de Catalunya
501-00003/12

NOMENAMENT D’UN FUNCIONARI INTERÍ

Acord: Mesa del Parlament, 16.10.2018

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de juliol de 2018, va acordar 

convocar un concurs per a proveir temporalment un lloc de treball d’analista admi-
nistrador o analista administradora de portals d’informació del Parlament de Cata-
lunya (grup A2, nivell 9).

D’acord amb la base 8 de la convocatòria esmentada, el concurs s’ha de resoldre 
a favor de l’aspirant que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i capacitats 
que especifiquen les bases de la convocatòria i comporta que la persona proposa-
da sigui nomenada funcionari interí o funcionària interina per al lloc corresponent 
d’analista administrador o analista administradora de portals d’informació del Par-
lament de Catalunya.

De conformitat amb el que estableix la base 8 de la convocatòria, en data 5 d’oc-
tubre de 2018, la comissió tècnica d’avaluació acorda formular la proposta de nome-
nar Luis Corredor Navarro funcionari interí analista administrador de portals d’in-
formació. Un cop comprovada la conformitat de tots els documents presentats per 
l’aspirant proposat per al lloc convocat i, d’acord amb el que estableix la base 9.2, 
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la presa de possessió es farà en el termini de deu dies hàbils, des que se li notifiqui 
el nomenament.

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
Primer. Nomenar Luis Corredor Navarro funcionari interí per a ocupar el lloc 

d’analista administrador de portals d’informació (grup A2, nivell 9) de la Direcció 
d’Informàtica del Parlament de Catalunya, amb efectes de la data de la presa de 
possessió.

Segon. L’aspirant nomenat funcionari interí disposa d’un termini de deu dies hà-
bils, a comptar de l’endemà de la publicació del nomenament en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya, per prendre possessió del càrrec.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 
recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que dispo-
sen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procedi-
ment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Es-
tat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

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

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Xavier Muro i Bas, secretari general
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