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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones
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bia a Catalunya el 2017»
357-00119/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 13
Substanciació 13

Compareixença de Montse Pineda, coordinadora de Creació Positiva, davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’informe «L’abordatge de les vio-
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357-00120/12
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Compareixença de Laia Rosich, coordinadora del Grup de Treball de Violències Mas-
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Acord de tenir la sessió de compareixença 15



BOPC 196
9 de novembre de 2018

Taula de contingut 4

Compareixença d’una representació de la Fundació del Món Rural davant la Comissió 
d’Ensenyament per a informar sobre la situació de l’escola rural
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 107/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 21/2017, sobre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
corresponent al 2012 i el 2013
256-00039/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 4, 18.10.2018, DSPC-C 83

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 18 d’octu-
bre de 2018, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-00039/11).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comissió,  

Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 108/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 13/2017, sobre el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya, corresponent al 2014 i el 2015
256-00036/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 4, 18.10.2018, DSPC-C 83

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 18 d’oc-
tubre de 2018, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als 
exercicis 2014 i 2015 (tram. 256-00036/11).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el 

Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, corresponent al 
2014 i el 2015.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la Sindi-
catura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, corresponent al 2014 i el 2015.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comissió,  

Antonio Espinosa Cerrato
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Resolució 109/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 16/2017, sobre l’Institut Català d’Oncologia, corresponent 
als exercicis del 2011 al 2014
256-00037/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 4, 18.10.2018, DSPC-C 83

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 18 d’octu-
bre de 2018, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Ins-
titut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre 

l’Institut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis del 2011 al 2014.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Institut 
Català d’Oncologia, corresponent als exercicis del 2011 al 2014.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les actuacions necessàries per-
què l’Institut Català d’Oncologia: 

a) Faci efectives les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’In-
forme de fiscalització 12/2014, sobre l’Institut Català d’Oncologia, corresponent al 
2009 i el 2010, que encara estan pendents de dur a terme.

b) Estableixi un procediment intern de control que permeti avaluar anualment el 
control i el seguiment pressupostari de la despesa.

c) Faci la selecció de les empreses col·laboradores per mitjà del procediment de 
concurrència i publicitat.

d) Compleixi l’obligació de tenir els contractes en vigor respecte dels seus pro-
veïdors, sense possibilitat de fer pròrrogues no previstes en l’acord inicial, d’acord 
amb l’article 29 de la Llei de l’Estat de contractes del sector públic.

e) Publiqui en els diaris oficials la formalització dels contractes, d’acord amb el 
que estableix l’article 135 de la Llei de l’Estat de contractes del sector públic.

f) Apliqui les sancions fixades en els plecs de condicions en el cas d’incompli-
ment dels requisits contractuals.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comissió,  

Antonio Espinosa Cerrato
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Resolució 110/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 18/2017, sobre Infraestructures Ferroviàries de 
Catalunya, corresponent als exercicis del 2011 al 2014
256-00038/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 4, 18.10.2018, DSPC-C 83

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 18 d’octu-
bre de 2018, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 18/2017, sobre Infra-
estructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 
256-00038/11).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 18/2017, sobre In-

fraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis del 2011 al 2014.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 18/2017, sobre Infra-
estructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis del 2011 al 2014.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comissió,  

Antonio Espinosa Cerrato



BOPC 196
9 de novembre de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 8

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el Cos Europeu de Solidaritat
250-00344/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18937 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 08.11.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 18937)

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

Instar la Direcció General de Joventut a continuar-se implicant en la promoció 
i difusió d’aquest programa, de cara a la gent jove de forma individual i de cara a 
les entitats que en podrien exercir com a mitjanceres, a través dels instruments que 
consideri més adequats i que garanteixin la màxim eficàcia en la divulgació del pro-
grama.

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

Aprofitant la nova possibilitat de realitzar l’activitat de tipus solidari al mateix 
Estat membre, que la Direcció General de Joventut treballi amb les entitats destina-
tàries la possibilitat de fer intercanvis en altres territoris de l’estat, sens perjudici de 
l’aposta prioritària pel foment dels intercanvis internacionals, pel major valor afegit 
que aporten.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones amb la consellera de la Presidència sobre l’aplicació del 
Pacte d’estat contra la violència de gènere a Catalunya
354-00027/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes, en la sessió 2, tinguda el 06.11.2018, DSPC-C 98.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb 
el conseller d’Ensenyament sobre les instruccions d’inici de curs 
per a organitzar i gestionar els centres, el tractament i l’ús de les 
llengües en el sistema educatiu i el projecte lingüístic
354-00038/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament, en la sessió 6, tinguda el 06.11.2018, 
DSPC-C 97.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre la repercussió econòmica i financera en els pressupostos de 
la Generalitat de la retirada de la concessió de la gestió d’Aigües Ter 
Llobregat a Acciona
354-00040/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: José María Cano Navarro, del GP Cs (reg. 19104).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Economia i Hisenda, 06.11.2018.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori 
contra l’Homofòbia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè presenti l’informe «L’estat de la LGTBIfòbia a Catalunya el 
2017»
356-00124/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, en la sessió 2, tinguda el 06.11.2018, DSPC-C 98.

Sol·licitud de compareixença de Montse Pineda, coordinadora de 
Creació Positiva, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè presenti l’informe «L’abordatge de les violències sexuals a 
Catalunya»
356-00127/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, en la sessió 2, tinguda el 06.11.2018, DSPC-C 98.

Sol·licitud de compareixença d’Encarna Bodelón, directora del Grup 
de Recerca Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
perquè presenti l’informe «Avaluació de la xarxa de recursos 
d’atenció i recuperació integral a les dones en situació de violència 
masclista»
356-00128/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, en la sessió 2, tinguda el 06.11.2018, DSPC-C 98.

Sol·licitud de compareixença de Míriam Sol, en representació de la 
cooperativa Spora Sinergies, davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè presenti l’informe «L’avaluació de la xarxa de SIADs 
de Catalunya»
356-00129/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, en la sessió 2, tinguda el 06.11.2018, DSPC-C 98.
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Sol·licitud de compareixença de Júlia Vega, en representació 
d’Almena Cooperativa Feminista, davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè presenti l’informe «Avaluació i propostes de millora 
dels circuits territorials de violència masclista»
356-00130/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, en la sessió 2, tinguda el 06.11.2018, DSPC-C 98.

Sol·licitud de compareixença de Laia Rosich, coordinadora del Grup 
de Treball de Violències Masclistes del Consell Nacional de Dones 
de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
presenti les conclusions d’aquest grup de treball
356-00131/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, en la sessió 2, tinguda el 06.11.2018, DSPC-C 98.

Sol·licitud de compareixença de Marta Corcoy Rius, tresorera de 
l’Associació de Dones Periodistes, davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones perquè informi sobre l’estat d’homes i dones en les 
institucions polítiques
356-00135/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, en la sessió 2, tinguda el 06.11.2018, DSPC-C 98.

Sol·licitud de compareixença de Tina Recio, responsable d.I-
vaginarium, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, perquè 
informi sobre el desplegament de la Llei 11/2014 pel que fa als 
tractament associats a la transidentitat
356-00181/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, en la sessió 2, tinguda el 06.11.2018, DSPC-C 98.
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Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Públics 
davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre el programa 
de construcció, reforma, ampliació i millorament de centres docents 
amb relació als retards en l’entrada en funcionament d’alguns 
centres
356-00218/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 6 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 06.11.2018, 
DSPC-C 97.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació del 
Món Rural davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre la 
situació de l’escola rural
356-00219/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Ensenyament, 
en la sessió 6, tinguda el 06.11.2018, DSPC-C 97.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb la 
consellera de la Presidència sobre l’aplicació del Pacte d’estat contra 
la violència de gènere a Catalunya
355-00032/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 2, tinguda el 
06.11.2018, DSPC-C 98.

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

Compareixença de Fabian Mohedano Morales, president del Consell 
Català de Formació Professional, davant la Comissió d’Ensenyament 
per a informar sobre la situació de la formació professional
357-00065/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 
06.11.2018, DSPC-C 97.
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Compareixença de Josep Giner, doctor en geologia i professor de la 
Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Projecte Castor
357-00116/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tin-
guda el 29.10.2018, DSPC-C 88.

Compareixença de Jordi Marsal, investigador, periodista i autor del 
llibre «Castor: la bombolla sísmica», davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Projecte Castor
357-00117/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tin-
guda el 29.10.2018, DSPC-C 88.

Compareixença d’Alfons Pérez, membre de l’Observatori del Deute en 
la Globalització i cofundador del grup Cas Castor, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00118/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tin-
guda el 29.10.2018, DSPC-C 88.

Compareixença d’una representació de l’Observatori contra 
l’Homofòbia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
presentar l’informe «L’estat de la LGTBIfòbia a Catalunya el 2017»
357-00119/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 2, tinguda el 
06.11.2018, DSPC-C 98.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 2 de la Comissió d’Igualtat de les Persones, tinguda 
el 06.11.2018, DSPC-C 98.



BOPC 196
9 de novembre de 2018

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 14

Compareixença de Montse Pineda, coordinadora de Creació Positiva, 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar 
l’informe «L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya»
357-00120/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 2, tinguda el 
06.11.2018, DSPC-C 98.

Compareixença d’Encarna Bodelón, directora del Grup de Recerca 
Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona, per a presentar 
l’informe «Avaluació de la xarxa de recursos d’atenció i recuperació 
integral a les dones en situació de violència masclista»
357-00121/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 2, tinguda el 
06.11.2018, DSPC-C 98.

Compareixença de Míriam Sol, en representació de la cooperativa 
Spora Sinergies, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
presentar l’informe «L’avaluació de la xarxa de SIADs de Catalunya»
357-00122/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 2, tinguda el 
06.11.2018, DSPC-C 98.

Compareixença de Júlia Vega, en representació d’Almena 
Cooperativa Feminista, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a presentar l’informe «Avaluació i propostes de millora dels 
circuits territorials de violència masclista»
357-00123/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 2, tinguda el 
06.11.2018, DSPC-C 98.
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Compareixença de Laia Rosich, coordinadora del Grup de Treball de 
Violències Masclistes del Consell Nacional de Dones de Catalunya, 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar les 
conclusions d’aquest grup de treball
357-00124/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 2, tinguda el 
06.11.2018, DSPC-C 98.

Compareixença de Marta Corcoy Rius, tresorera de l’Associació de 
Dones Periodistes, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per 
a informar sobre l’estat d’homes i dones en les institucions polítiques
357-00125/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 2, tinguda el 
06.11.2018, DSPC-C 98.

Compareixença de Tina Recio, responsable d’I-vaginarium, davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, per a informar sobre el 
desplegament de la Llei 11/2014 pel que fa als tractaments associats 
a la transidentitat
357-00126/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 2, tinguda el 
06.11.2018, DSPC-C 98.

Compareixença d’una representació de la Fundació del Món Rural 
davant la Comissió d’Ensenyament per a informar sobre la situació 
de l’escola rural
357-00127/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 6, tinguda el 06.11.2018, 
DSPC-C 97.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’una funcionària de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 06.11.2018

Secretaria General 
El 16 de novembre de 2018, M. Lluïsa Gaya Jorba compleix l’edat determinada 

per la legislació de la funció pública per a ésser declarada en situació de jubilació.
De les dades facilitades per l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria es desprèn que M. 

Lluïsa Gaya Jorba compleix les condicions i els requisits per a causar drets passius 
de jubilació.

Atesa la documentació aportada per M. Lluïsa Gaya Jorba, amb relació al compli-
ment dels requisits que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de l’1 d’agost, 
sobre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat social.

D’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, i fent ús de les 
competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Declarar jubilada M. Lluïsa Gaya Jorba, amb efectes del 17 de novembre de 2018, 

tot agraint-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-

curs 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 disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la noti-
ficació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 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, 6 de novembre de 2018
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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