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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 138/XII del Parlament de Catalunya, sobre la col·laboració 
entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Direcció General 
de Joventut en matèria d’ocupació juvenil
250-00153/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 5, 31.10.2018, DSPC-C 94

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 
31 d’octubre de 2018, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la Xarxa 
d’Impulsors de la Garantia Juvenil (tram. 250-00153/12), presentada pel Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8471).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incorporar, per mitjà del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Direc-

ció General de Joventut, la figura de referent d’ocupació juvenil, que és similar a la 
d’impulsor durant el Programa de garantia juvenil (2014-2020).

b) Garantir la màxima coordinació i col·laboració entre el Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya i la Direcció General de Joventut en totes les mesures i els pro-
grames que s’adrecin als joves.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 148/XII del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment 
de les línies de P3 a Cambrils
250-00174/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 6, 06.11.2018, DSPC-C 97

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 6 de novembre de 2018, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de 
P3 a Cambrils (tram. 250-00174/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el 
Grup Parlamentari Republicà (reg. 8540).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reobrir, per al curs 2019-2020, les dues línies de P3 tancades durant el curs 

passat a Cambrils (Baix Camp), de manera que es mantinguin les quinze línies amb 
què comptava el municipi anteriorment.
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b) Vetllar pel manteniment de les plantilles als centres escolars del municipi de 
Cambrils, per a garantir-hi la qualitat educativa, i comptar amb personal auxiliar 
que pugui atendre les diverses necessitats educatives existents a l’aula.

c) Programar l’oferta de llocs escolars del municipi de Cambrils de manera que 
resti garantit el dret a l’educació de tothom i una escolarització adequada dels alum-
nes amb necessitats educatives específiques, i es propiciï la cohesió social i s’eviti 
la segregació escolar.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2018
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 149/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’augment de la 
visibilització de les dones i de les relacions no heteronormatives en 
els continguts educatius
250-00182/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 6, 06.11.2018, DSPC-C 97

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 6 de novembre de 2018, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’augment de la visibilització de 
les dones i de les relacions no heteronormatives en els continguts educatius (tram. 
250-00182/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 6414) i pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8541).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Revisar el currículum escolar perquè inclogui les figures de dones rellevants 

de la història, la ciència, la filosofia, l’esport, la història de la literatura i la història 
de l’art, per tal de donar-les a conèixer.

b) Fer visibles en els continguts educatius les opcions sexuals no heteronormati-
ves al llarg de la història.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2018
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 150/XII del Parlament de Catalunya, sobre coeducació
250-00184/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 6, 06.11.2018, DSPC-C 97

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 6 de novembre de 2018, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre coeducació (tram. 250-00184/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Fer complir, en tots els centres docents per mitjà dels quals es presta el servei 
d’educació de Catalunya, el principi de coeducació mitjançant l’escolarització mixta 
establerta pels articles 2.1.m i 43.1.d de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

b) No renovar ni concedir cap concert nou a cap centre amb l’escolarització se-
gregada per sexes, un cop fineixi la vigència de l’actual període general de concer-
tació educativa.

c) Iniciar el curs escolar 2019-2020 desplegant les mesures següents, la majoria 
de les quals estan incloses en el Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu 
(Pla anual d’actuacions 2016-2017) però no estan aplicades: 

1a. Posar a l’abast dels centres escolars orientacions per a organitzar els espais, 
els jocs i les joguines perquè se’n faci ús des de la participació equilibrada per se-
xes. Per a això, respectant l’autonomia dels centres, s’ha de promoure que l’espai 
d’esbarjo inclogui tres àrees diferenciades: una zona de tranquil·litat, una zona de 
moviment i psicomotricitat i una zona de contacte amb la natura. S’ha de promou-
re que als centres en què, per motius d’espai, no hi pugui haver alhora aquestes tres 
àrees diferenciades, es faci una redistribució de zones segons els dies de la setmana. 
Cada centre ha d’organitzar els diversos espais seguint la seva realitat escolar i pe-
dagògica, i ha de prioritzar el principi d’equitat i d’igualtat d’oportunitats i tractar 
els diversos espais diferenciats donant valor als aspectes de gènere.

2a. Adaptar el llenguatge gràfic, escrit i oral dels centres escolars i de la comu-
nitat educativa perquè sigui inclusiu i no sexista.

3a. Tractar de manera transversal la perspectiva de gènere i la visibilitat de les 
aportacions de les dones en tots els àmbits del coneixement i implantar una educació 
afectiva i sexual que afavoreixi la construcció d’una sexualitat positiva i saludable, 
que respecti la diversitat i que eviti tot tipus de prejudicis per raó d’orientació se-
xual i afectiva, per tal d’integrar-les com a competències que els alumnes assoleixin. 
S’han d’oferir als centres educatius i a les editorials orientacions per a elaborar ma-
terial didàctic amb una perspectiva inclusiva i coeducadora, amb la presència equi-
librada de sexes i sense biaixos sexistes, androcèntrics ni amb binarisme de gènere.

4a. Presentar un pla de formació específic presencial per als docents i el personal 
de suport educatiu en coeducació que reculli els eixos que s’han treballat en diverses 
experiències d’èxit, i garantir que en un termini de tres a cinc anys tot el professo-
rat i el personal de suport educatiu de Catalunya hagi pogut rebre aquesta formació. 
Entre els dits eixos, s’hi han d’incloure els següents: 

– La visualització positiva de la diversitat sexual, afectiva i de gènere, la diversi-
tat funcional i la diversitat ètnica i cultural.

– La prevenció de la discriminació en tots aquests àmbits per tal de desmuntar 
prejudicis, falses creences i estereotips per a cada factor de diversitat.

– La prevenció de la violència masclista contra les nenes i les dones i la visua-
lització de les aportacions de les dones a la civilització, tant històricament com en 
l’actualitat, i la inclusió de la genealogia femenina.

– L’ús d’un llenguatge inclusiu.
– La prevenció de les relacions abusives en la parella, l’amor romàntic i el control.
– La resolució pacífica de conflictes en el marc de la cultura de la pau.
– La identificació i el rebuig de totes les formes de violència i discriminació.
d) Iniciar el curs escolar 2019-2020 desplegant la mesura de treballar als centres 

continguts curriculars d’educació afectiva i sexual, en la línia del model danès o 
suec, per a abordar, entre altres aspectes, la prevenció de l’assetjament, de totes les 
formes de violència masclista i de la fòbia contra persones i col·lectius LGBTI, la 
promoció de relacions afectives sanes i dels mètodes anticonceptius, i la prevenció 
de les malalties de transmissió sexual i dels embarassos no desitjats, recollint les re-
comanacions de l’Organització de les Nacions Unides i l’Organització Mundial de 
la Salut, i recollint i contextualitzant la realitat del model educatiu català.
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e) Garantir l’assessorament acadèmic i professional i el suport a les expectatives 
individuals perquè els alumnes escullin llur futur lliure de biaixos sexistes i andro-
cèntrics.

f) Tractar, en la comissió departamental creada per a seguir el Pla per a la igual-
tat de gènere en el sistema educatiu, aprovat l’any 2015, les iniciatives per a aplicar, 
desenvolupar i aprofundir en el Pla, el seu procés de desplegament i les propostes 
de millora que estableix aquesta resolució, i també tractar-hi altres funcions de la 
comissió, com ara l’elaboració d’una memòria per curs escolar de l’aplicació del 
Pla, que ha d’incloure l’avaluació estadística de les diferències actitudinals entre els 
alumnes dels diversos centres educatius i l’impacte de la formació del professorat.

g) Elaborar i aplicar un protocol concret per a tractar els alumnes transgènere 
amb la participació de les associacions i plataformes LGBTI i els consells escolars.

h) Aplicar obligatòriament la formació d’agents de gènere o agents d’igualtat, 
amb seminaris de relacions educatives que tractin, entre altres aspectes, el llenguat-
ge, el material, el gènere i les violències.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2018
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 151/XII del Parlament de Catalunya, sobre centres 
educatius de noves oportunitats
250-00185/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 6, 06.11.2018, DSPC-C 97

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 6 de novembre de 2018, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre centres educatius de noves opor-
tunitats (tram. 250-00185/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8542).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Sostenir l’oferta formativa per a joves en risc d’exclusió social i treballar per-

què la Fundació El Llindar i la Fundació per a Joves La Carena, de Cornellà de Llo-
bregat (Baix Llobregat), obtinguin finançament públic a càrrec dels pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya, a més del reconeixement com a centres educatius.

b) Garantir el treball conjunt i coordinat entre el Departament d’Ensenyament i 
el Departament de Treball per a donar compliment al contingut d’aquesta resolució 
per mitjà d’una comissió interdepartamental.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2018
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó
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1.15. Mocions

Moció 16/XII del Parlament de Catalunya, sobre la problemàtica 
social generada per l’ocupació il·legal d’habitatges
302-00020/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 19, 08.11.2018, DSPC-P 26

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de novembre de 2018, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de seguretat relatives al dret a la propietat privada (tram. 
302-00020/12), presentada pel diputat Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar (reg. 20399), pel Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 20555) i pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 20698).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya reconeix i agraeix la feina que han fet i continuen 

fent els servidors públics –efectius policials dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia 
Urbana, servidors de l’oficina judicial i jutges d’instrucció– en el marc de l’operació 
Bacar contra diverses activitats il·legals, com el narcotràfic, en molts districtes de 
Barcelona i municipis de l’àrea metropolitana d’aquesta ciutat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a obrir un procés de debat i refle-
xió amb experts en l’àmbit del dret, la seguretat i l’habitatge, i també amb entitats 
municipalistes i entitats de defensa del dret a l’habitatge, per a analitzar la situació 
de conflictivitat que genera l’ocupació il·legal d’habitatges.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 17/XII del Parlament de Catalunya, sobre les infraestructures 
que són competència de la Generalitat
302-00017/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 19, 08.11.2018, DSPC-P 26

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de novembre de 2018, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les infraestructures que són competència de la Generalitat (tram. 302-
00017/12), presentada pel diputat Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem (reg. 20536), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
20692) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Re-
publicà (reg. 20699).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar-li, en el termini de sis mesos, un pla en què s’assenyalin les prioritats 

del Govern per als propers cinc anys en matèria d’infraestructures viàries, ferrovià-
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ries i de transport que són competència de la Generalitat, com a base del nou Pla 
director d’infraestructures, que haurà d’incloure mesures de mitigació i adaptació al 
canvi climàtic i el calendari de finalització de les línies 9 i 10 del metro, les prolon-
gacions de les línies 1, 2, 3 i 4 del metro i la connexió de la línia 8 de Ferrocarrils 
de la Generalitat entre Plaça Espanya i Gràcia, i també el calendari relatiu a les pla-
taformes logístiques relacionades amb el corredor mediterrani.

b) Augmentar el pes de la inversió pública en les infraestructures que són com-
petència de la Generalitat, per tal que, a partir dels pressupostos de l’any 2019 i en 
els dels propers cinc anys, se n’incrementi el pes percentual respecte al global en la 
despesa pública.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2018
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 18/XII del Parlament de Catalunya, sobre les infraestructures i 
el transport públic
302-00019/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 19, 08.11.2018, DSPC-P 26

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de novembre de 2018, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les infraestructures i el transport públic (tram. 302-00019/12), presenta-
da pel diputat David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar (reg. 20390), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 20700) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 20706).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desplegar de manera definitiva la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finança-

ment del sistema de transport públic de Catalunya.
b) Desplegar, per mitjà d’iniciatives legislatives prèviament consensuades amb 

els agents polítics i socials, les mesures fiscals que estableix la Llei 21/2015 per a 
impulsar, amb recursos econòmics, el foment i el finançament del transport públic.

c) Dotar els pressupostos per a l’any 2019 dels recursos econòmics suficients 
perquè l’Autoritat del Transport Metropolità pugui congelar les tarifes del transport 
públic, com han reclamat l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona.

d) Reclamar a l’Autoritat del Transport Metropolità el calendari definitiu d’im-
plantació de la targeta T-Mobilitat, amb concreció de les diferents fases de desple-
gament i execució.

e) Sol·licitar a l’Autoritat del Transport Metropolità els estudis i informes per-
tinents per a valorar tots els incompliments i, si escau, les sancions i la revisió del 
contracte amb l’empresa adjudicatària de la T-Mobilitat per incompliments contrac-
tuals.

f) Treballar per a elaborar, segons les disponibilitats pressupostàries, un calenda-
ri concret de planificació de les infraestructures de transport públic següents: 

1a. El tram central de la línia 9 del metro de Barcelona.
2a. L’arribada a Badalona de la línia 1 del metro de Barcelona.
3a. L’arribada a Esplugues de Llobregat de la línia 3 del metro de Barcelona.
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4a. La connexió de la línia Llobregat-Anoia i la línia Barcelona-Vallès dels Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya.

5a. La implantació d’un tren tramvia al Camp de Tarragona.
g) Impulsar, conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, la unió definitiva del 

Trambesòs amb el Trambaix a través de l’avinguda Diagonal, amb la recerca dels 
consensos necessaris.

h) Convocar, en el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, una 
cimera amb tots els agents implicats, per tal d’abordar el futur de la línia ferroviària 
entre el Camp de Tarragona i l’Hospitalet de l’Infant. Aquesta cimera ha de tractar, en-
tre altres qüestions, la reclamació del traspàs al Govern de l’Estat de la línia ferroviària 
entre el Camp de Tarragona i l’Hospitalet de l’Infant, el full de ruta sobre els diversos 
plantejaments i les actuacions que s’han de dur a terme.

i) Crear nous aparcaments de dissuasió (park and rides) prioritzant la posada en 
marxa l’any 2019 dels que puguin afavorir la complementarietat de l’ús del vehicle 
privat fora de les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric amb l’ús del 
transport públic per a accedir a aquestes zones. Aquests aparcaments han d’ésser 
accessibles fàcilment des de les principals vies de comunicació i han de permetre 
un intercanvi ràpid des del vehicle particular al ferrocarril o als serveis de bus ràpid.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Moció 19/XII del Parlament de Catalunya, sobre la igualtat 
d’oportunitats en el temps educatiu
302-00018/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 19, 08.11.2018, DSPC-P 26

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de novembre de 2018, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la igualtat d’oportunitats en el temps educatiu (tram. 302-00018/12), pre-
sentada per la diputada Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 20523) i pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya (reg. 20611 i 20701).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar abans que acabi el curs 2018-2019 un pla per a reduir la bretxa edu-

cativa i social en l’àmbit educatiu no lectiu des d’una visió de l’educació a temps 
complet.

b) Desplegar en aquesta legislatura el dret d’accés al lleure educatiu en igualtat 
d’oportunitats, d’acord amb les previsions de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació, i la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, i a reconèixer el caràcter educatiu de les activitats de lleure, la seva 
vinculació amb el sistema educatiu, els criteris de qualitat a què s’han d’ajustar per a 
garantir la contribució al procés educatiu i la importància estratègica d’aquest àmbit 
per a fomentar la inclusió i la cohesió socials.

c) Desplegar en aquesta legislatura el marc general d’ordenació de les activitats 
complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars dels centres pú-
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blics i concertats, tal com estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i a 
assegurar el dret de l’alumnat a la participació i a la no exclusió per raons econòmi-
ques, territorials, socials, culturals o de capacitat, el caràcter inclusiu, coeducatiu i 
intercultural d’aquestes activitats i les garanties per a fer-ho possible.

d) Habilitar els recursos necessaris en el proper exercici pressupostari per a in-
crementar els ajuts i les beques per a fomentar l’accés de l’alumnat a les activitats 
educatives fora de l’horari lectiu en igualtat d’oportunitats, tal com estableix l’article 
202 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i a garantir que la despesa pú-
blica destinada a aquest efecte s’adreci a aquests ajuts.

e) Establir, conjuntament amb altres administracions, sistemes d’ajuts o de boni-
ficacions i exempcions per als infants amb més dificultats econòmiques i quanties 
màximes i fraccionaments de quotes com a mecanismes per a afavorir l’accés a les 
activitats de lleure educatiu, i a especificar els criteris socials i econòmics priorita-
ris per a la concessió d’aquests ajuts.

f) Garantir abans que comenci el curs 2018-2019 que el conjunt de serveis edu-
catius, inclosos els que no formen part de l’horari lectiu (servei de menjador, servei 
d’acollida, activitats de lleure, colònies, sortides i similars), siguin veritablement in-
clusius i estiguin dotats del personal educador qualificat necessari, per a garantir-hi 
l’accés i donar una atenció adequada a l’alumnat amb necessitats educatives espe-
cials, sense discriminacions de cap tipus i establint ràtios específiques.

g) Complir el punt 59, sobre el servei escolar de menjador, de l’apartat VI de la 
Resolució 90/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del 
Govern.

h) Recuperar el servei de menjador escolar a tots els instituts abans que comen-
ci el curs 2018-2019, i a plantejar, en el marc del debat sobre la reforma horària, un 
avenç de l’horari de menjador en l’educació secundària d’acord amb criteris de salut 
per als joves.

i) Garantir que els professionals de l’educació en l’àmbit no lectiu (lleure educa-
tiu, servei de menjador, servei d’acollida i similars) tinguin la formació específica 
necessària, i a prendre les mesures adients per a combatre la precarització del sector, 
promovent una millora de les condicions laborals i garantint el compliment del Con-
veni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 20/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’agenda 2030 per al 
desenvolupament sostenible
302-00022/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 19, 09.11.2018, DSPC-P 27

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de novembre de 2011, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (tram. 302-00022/12), 
presentada pel diputat Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari Republicà, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 20691) i pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 20702).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya es compromet a: 

Correcció d'errades de publicació
Nota adhesiva
– La Moció 20/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (tram. 302-00022/12) ha estat modificada en el BOPC 200, a la pàgina. 11.
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a) Integrar en la seva actuació legislativa els disset objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS), i les cent seixanta-nou fites corresponents, de l’agenda 2030 per al 
desenvolupament sostenible de les Nacions Unides (Agenda 2030).

b) Crear un grup de treball dins la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transparència perquè estudiï com es poden integrar i implantar els ODS al 
conjunt de l’activitat parlamentària i perquè elabori un informe de conclusions que 
permeti fer-ne el seguiment.

c) Vetllar per l’impuls de l’Agenda 2030 en totes les associacions i grups de tre-
ball d’àmbit internacional i europeu dels quals forma part.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Prioritzar l’Agenda 2030 en l’elaboració de totes les seves polítiques i conti-

nuar amb els treballs d’elaboració del pla per a l’Agenda 2030 vetllant per la integra-
ció de manera transversal, del desenvolupament i la defensa dels drets de les dones 
i la diversitat sexual i de gènere, amb el cronograma corresponent, i presentar un 
informe escrit al Parlament durant el segon trimestre de 2019 sobre el grau de com-
pliment dels ODS per mitjà de les polítiques públiques de la Generalitat (sanitat, 
educació i territori i medi ambient, entre altres).

b) Elaborar el document de base d’un acord nacional per a l’Agenda 2030 a Cata-
lunya en el termini de tres mesos i treballar el pla d’una manera interdepartamental, 
de manera que s’hi impliquin totes les conselleries amb línies estratègiques per a 
l’assoliment de cadascun dels disset ODS.

c) Impulsar una aliança d’actors públics i privats que, havent subscrit l’acord na-
cional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, contribueixin a la localització a Catalunya 
dels ODS per mitjà de compromisos concrets.

d) Fer comparèixer el conseller assessor per al desenvolupament sostenible semes-
tralment en seu parlamentària per a explicar l’assoliment dels ODS de l’Agenda 2030.

e) Assegurar que en les compareixences periòdiques de cadascun dels conse-
llers a cadascuna de les comissions relacionades amb els ODS (Comissió d’Afers 
Institucionals; Comissió d’Economia i Hisenda; Comissió d’Acció Exterior, Rela-
cions Institucionals i Transparència; Comissió d’Ensenyament; Comissió de Ter-
ritori; Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat; Comissió de Salut; Comissió de 
Justícia; Comissió d’Empresa i Coneixement, i Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies) es faci balanç del grau d’assoliment d’aquests objectius que els pertoquin.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2011
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 21/XII del Parlament de Catalunya, sobre els plans exteriors 
d’emergència de les centrals nuclears
302-00023/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 19, 09.11.2018, DSPC-P 27

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de novembre de 2018, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre els plans exteriors d’emergència de les centrals nuclears (tram. 302-
00023/12), presentada pel diputat J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari 
Republicà, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar (reg. 20392), pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 
20697), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 20703) i pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 20705).



BOPC 198
13 de novembre de 2018

1.15. Mocions 14

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya assumeix el compromís amb la seguretat de la po-

blació davant de situacions amb conseqüències molt severes i insta el Govern de la 
Generalitat a exigir al Govern de l’Estat les actuacions següents: 

a) Transposar totalment i immediatament la Directiva 2014/87/Euratom del Con-
sell, del 8 de juliol, per la qual es modifica la Directiva 2009/71/Euratom, per la 
qual s’estableix un marc comunitari per a la seguretat nuclear de les instal·lacions 
nuclears.

b) Aprovar, per mitjà del Ministeri de l’Interior, un nou pla d’emergència nuclear 
exterior a les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs (Penta) adequant-lo a la Directiva 
2014/87/Euratom del Consell i ampliant la zona I (zona de mesures de protecció ur-
gents) per a incorporar-hi els municipis que tinguin un nucli de població en la zona 
compresa entre els radis de deu i vint quilòmetres al voltant de la central nuclear.

c) Dotar els municipis amb nuclis de població compresos dins del radi de vint 
quilòmetres al voltant de la central nuclear dels mitjans i infraestructures necessa-
ris per a complir amb eficàcia les funcions que estableixen els plans d’emergència, 
posant una atenció especial en els àmbits de les infraestructures de comunicació 
per a facilitar l’evacuació de la població, de les telecomunicacions per a transme-
tre les comunicacions durant l’emergència, de la distribució de les substàncies per a 
la profilaxi radiològica i de facilitació del confinament i l’abastament a la població 
confinada.

d) Desenvolupar les inversions necessàries en la línia ferroviària R-15 per tal que 
les infraestructures estiguin en un estat òptim per a complir les funcions de concen-
tració i d’evacuació posterior de la població en una suposada emergència nuclear.

e) Retirar el recurs d’inconstitucionalitat contra l’impost sobre el risc medi-
ambiental d’elements radiotòxics, aprovat pel Parlament, tenint present que una part 
dels ingressos provinents d’aquest impost són finalistes i es destinen a millorar els 
sistemes de protecció dels municipis nuclears.

f) Acordar, per mitjà d’una llei o un conveni, de traslladar al Departament d’In-
terior la direcció i gestió del Pla d’emergència nuclear (Penta).

g) Presentar un nou pla de gestió dels residus radioactius per a gestionar-los fins 
que fineixin les autoritzacions d’explotació.

h) Presentar un pla amb les actuacions necessàries per a desmantellar les centrals 
nuclears, i crear un fons per al desmantellament que garanteixi que els operadors de 
les centrals nuclears facin les aportacions necessàries per a cobrir els costos dels des-
mantellaments i de la gestió dels residus, i també per als plans de desenvolupament 
econòmic i social dels territoris afectats pel desmantellament.

i) Permetre la participació de la Generalitat en la gestió del Fons per al Desman-
tellament i en l’elaboració i gestió dels plans de desenvolupament social i econòmic 
vinculats al tancament de les centrals nuclears de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya es compromet a constituir una comissió d’estu-
di, integrada per un membre de cada grup i subgrup parlamentari, sobre els plans 
d’emergència nuclear de les centrals d’Ascó i Vandellòs i les mesures i infraestruc-
tures necessàries.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió
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Moció 22/XII del Parlament de Catalunya, sobre la seguretat viària
302-00024/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 19, 09.11.2018, DSPC-P 27

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de novembre de 2018, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la seguretat viària (tram. 302-00024/12), presentada pel diputat Josep 
Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 20393) i pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans (reg. 20704).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar l’aplicació del pla de contenció amb controls policials a la xarxa 

viària catalana. Així mateix, l’insta a mantenir la coordinació dels Mossos d’Es-
quadra i les policies locals en la realització conjunta de campanyes preventives de 
controls intensius dels principals factors de risc de l’accidentalitat, com ara l’alcohol 
i les drogues, la velocitat, les distraccions i la seguretat passiva, i també el control 
dels transports de viatgers i de mercaderies i el control i la protecció de les conduc-
tes de risc d’usuaris vulnerables de la mobilitat, com els motoristes, els ciclistes i els 
vianants i el transport escolar.

b) Continuar impulsant accions de formació i educació viària pera assolir l’objec-
tiu de zero morts l’any 2050, i també activitats de formació per a diferents col·lectius 
i al llarg de tot el cicle vital de les persones (monitors d’educació viària, professors i  
directors d’autoescoles, gestió dels cursos de recuperació de punts, parcs infantils de 
trànsit de bicicletes, entre altres).

c) Aplicar mesures de minimització de la sinistralitat. En aquest sentit, és im-
prescindible una col·laboració directa amb tots els agents implicats, especialment en 
l’àmbit educatiu, i amb els usuaris, per a oferir-los material informatiu, que, a més 
de continguts didàctics, ajudi a adquirir les competències necessàries per a una mo-
bilitat segura per a vianants, ciclistes, motoristes i altres usuaris de la via pública.

d) Elaborar, amb relació a la minimització de la sinistralitat, un programa espe-
cífic per a la gent gran, atès que, sobretot en els accidents amb vianants en nuclis 
urbans, resulten més afectades aquestes persones.

e) Impulsar projectes d’innovació i recerca tecnològica que contribueixin a acon-
seguir més seguretat en l’àmbit de la mobilitat i afavoreixin la implantació de noves 
tecnologies en les infraestructures i la implantació del vehicle autònom i connectat.

f) Continuar col·laborant amb les policies locals per a fer tasques de control i vi-
gilància, amb la cessió de material per a dur a terme els controls (etilòmetres, cine-
mòmetres i tests de drogues) i les tasques d’educació viària (cessió de parcs infantils  
de trànsit, entre altres). Així mateix, col·laborar amb els municipis en la realització de  
plans locals de seguretat viària per tal de reduir els accidents de trànsit, i incremen-
tar l’assessorament als municipis en matèria de seguretat viària.

g) Definir l’estratègia de seguretat viària per al període 2021-2030, en funció dels 
objectius que marqui la Unió Europea, i elaborar un Pla de seguretat viària 2020-
2022 en coordinació amb els diferents departaments de la Generalitat, les adminis-
tracions locals i altres entitats públiques i privades.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió



BOPC 198
13 de novembre de 2018

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 16

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior  
i la transparència
302-00021/12

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 19, tinguda el 09.11.2018, DSPC-P 27.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la garantia de 
l’exercici dels drets fonamentals a l’espai públic
302-00025/12

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 19, tinguda el 09.11.2018, DSPC-P 27.
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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 modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
202-00028/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 20897; 20900; 20960).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 26.11.2018 al 28.11.2018).
Finiment del termini: 29.11.2018; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un text refós de les 
disposicions legals en matèria de tributs propis de la Generalitat
250-00357/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 194)

N. de la r.: En el BOPC 194, a la pàgina 14, es van publicar per error unes esmenes 
que no es corresponien amb la Proposta de resolució. Tot seguit es reprodueix l’esmena 
presentada.

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 18939)

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

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
Elaborar y presentar ante el Pleno para su aprobación, en el plazo máximo de 6 

meses, Constata la necessitat de delegar en el govern la potestat legislativa per què 
elabori un Texto Refundido de las Disposiciones Legales en materia de tributos pro-
pios de la Generalitat de Cataluña.
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Proposta de resolució sobre els riscos per a la salut per les antenes 
de telefonia mòbil a Cerdanyola del Vallès
250-00366/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 20060 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 20060)

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

1. S’adhereix a la Recomanació de 12 de juliol de 1999 de la Unió Europea, re-
visada l’any 2007.

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

2. Proposta d’esmena: Insta el Govern a avaluar les mesures que s’han dut a ter-
me per complir amb la Recomanació de 12 de juliol de 1999 de la Unió Europea 
amb la finalitat de vetllar, mitjançant les corresponents mesures preventives, per la 
salut de la població de Catalunya, especialment la més vulnerable davant els efectes 
indesitjats que exposa aquesta resolució.

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

3. Insta els grups parlamentaris catalans amb representació al Congrés dels Di-
putats a fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat per a que avaluï les 
mesures que ha dut a terme per complir amb la Recomanació de 12 de juliol de 1999 
de la Unió Europea.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 20057 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.11.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 20057)

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

1. Incloure als pressupostos 2019 una partida pressupostària per a iniciar el pro-
jecte de construcció del nou Hospital Trueta als terrenys de Domeny proposats per 
l’Ajuntament de Girona. Incentivar un consens entre els diferents agents polítics i 
sanitaris de la regió, amb especial èmfasi en el món local, per arribar a un acord 
que permeti arribar a la solució més adient per la ubicació del nou Hospital Trueta.                             
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Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De supressió

2. Garantir, mentre no és una realitat el nou edifici de l’hospital, les inversions a 
l’actual Hospital Trueta per assegurar que segueix sent operatiu, com ara reformes a 
la unitat neonatal i UCI pediàtrica i la finalització de les noves urgències i nou bloc 
quirúrgic.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 20059 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.11.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 20059)

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

1. Recuperar el servei d’urgència al CAP 1 de Gavà, abans de finalitzar l’any 
2018, així com l’obertura d’un servei de radiologia en algun dels centres d’atenció 
primària de la ciutat fins que no es disposi del que hi ha d’haver al nou CAP 3 Ga-
rantir l’atenció continuada de la població de Gavà conforme els criteris establerts 
en el Pla Nacional d’Urgències de Catalunya.

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

2. Reobrir Estudiar la reobertura del el dispensari de salut al barri de Gavà Mar.

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

3. Recuperar el servei de farmàcia d’urgència nocturna a Gavà, de manera dialo-
gada amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, abans de finalitzar l’any 
2018 conforme els criteris establerts al PLANUC.

Proposta de resolució sobre la construcció del CAP Gavà 3
250-00369/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 20058 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.11.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 20058)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar, abans de 
finalitzar l’any 2018, un calendari concret d’inici del procés de construcció d’aquest 
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del CAP Gavà 3, de Gavà treballar en l’actualització del projecte de construcció del 
nou centre de Gavà 3.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 20580; 20961).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.11.2018 al 19.11.2018).
Finiment del termini: 20.11.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 21224).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.11.2018 al 21.11.2018).
Finiment del termini: 22.11.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 20484; 20581; 20962).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.11.2018 al 19.11.2018).
Finiment del termini: 20.11.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs (reg. 21225; 21232).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.11.2018 al 21.11.2018).
Finiment del termini: 22.11.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 20485; 20582; 20963).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.11.2018 al 19.11.2018).
Finiment del termini: 20.11.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 21233).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.11.2018 al 21.11.2018).
Finiment del termini: 22.11.2018; 10:30 h.
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 20486; 20583; 20964).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.11.2018 al 19.11.2018).
Finiment del termini: 20.11.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 21234).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.11.2018 al 21.11.2018).
Finiment del termini: 22.11.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 20487; 20584; 20965).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.11.2018 al 19.11.2018).
Finiment del termini: 20.11.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 21235).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.11.2018 al 21.11.2018).
Finiment del termini: 22.11.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 20488; 20585; 20966).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.11.2018 al 19.11.2018).
Finiment del termini: 20.11.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 21236).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.11.2018 al 21.11.2018).
Finiment del termini: 22.11.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les residències de referència per a 
persones grans sordes
250-00388/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 20489; 20586; 20967).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.11.2018 al 19.11.2018).
Finiment del termini: 20.11.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 21237).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.11.2018 al 21.11.2018).
Finiment del termini: 22.11.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 20490; 20587; 20968).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.11.2018 al 19.11.2018).
Finiment del termini: 20.11.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 21238).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.11.2018 al 21.11.2018).
Finiment del termini: 22.11.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 20588; 20969).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.11.2018 al 19.11.2018).
Finiment del termini: 20.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els programes de prevenció específics 
per al càncer de cap i coll
250-00391/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 20491; 20589; 20970).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.11.2018 al 19.11.2018).
Finiment del termini: 20.11.2018; 10:30 h.
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PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 21239).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.11.2018 al 21.11.2018).
Finiment del termini: 22.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Castellví de 
Rosanes
250-00392/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 20492; 20590; 20971).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.11.2018 al 19.11.2018).
Finiment del termini: 20.11.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 21240).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.11.2018 al 21.11.2018).
Finiment del termini: 22.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre un pla per a combatre els fraus contra 
l’autisme
250-00393/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 20591; 20972).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.11.2018 al 19.11.2018).
Finiment del termini: 20.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la promoció i el millorament de la 
formació de la ciutadania en reanimació cardiopulmonar
250-00394/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 20592; 20973).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.11.2018 al 19.11.2018).
Finiment del termini: 20.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les diferències territorials d’accés a la 
xarxa pública de salut mental d’adults
250-00395/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 20593; 20974).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.11.2018 al 19.11.2018).
Finiment del termini: 20.11.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’atenció a les famílies en la xarxa 
pública de salut mental d’adults
250-00396/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 20594; 20975).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.11.2018 al 19.11.2018).
Finiment del termini: 20.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció psicoterapèutica a la xarxa 
pública de salut mental d’adults
250-00397/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 20595; 20976).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.11.2018 al 19.11.2018).
Finiment del termini: 20.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el cobrament del total de la retribució 
variable pactada amb els treballadors sanitaris
250-00398/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 20596; 20977).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.11.2018 al 19.11.2018).
Finiment del termini: 20.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la prolongació de l’autopista 
C-32
250-00399/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 20493; 20597; 20978).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.11.2018 al 19.11.2018).
Finiment del termini: 20.11.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 21241).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.11.2018 al 21.11.2018).
Finiment del termini: 22.11.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’aturada del Pla director urbanístic Gran 
Via - Llobregat
250-00400/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 20494; 20598; 20979).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.11.2018 al 19.11.2018).
Finiment del termini: 20.11.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 21242).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.11.2018 al 21.11.2018).
Finiment del termini: 22.11.2018; 10:30 h.
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