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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 143/XII del Parlament de Catalunya, sobre les mesures
per a evitar les conductes i les expressions sexistes en la tasca
institucional
250-00111/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 2, 06.11.2018, DSPC-C 98

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 6 de novembre
de 2018, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’ús d’un llenguatge no
sexista en la tasca institucional (tram. 250-00111/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Catalunya en Comú Podem (reg. 8145), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8308) i pel Grup Parlamentari de
Ciutadans (reg. 8438).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reforçar les mesures que garanteixen l’ús d’un llenguatge no sexista en la seva
tasca institucional i assegurar que els membres del Govern i de l’Administració de
la Generalitat no incorrin en conductes i expressions que puguin ésser considerades
sexistes, tal com disposa el Codi de conducta dels alts càrrecs i del personal directiu
de l’Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic.
b) Garantir, en el cas que membres del Govern o alts càrrecs de la Generalitat incorrin en conductes i expressions que puguin ésser considerades sexistes, que
s’adopten les mesures sancionadores corresponents, d’acord amb el que estableixen
el capítol II del títol VII de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i la secció tercera del capítol V de la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i que s’assumeixen les
responsabilitats polítiques que pertoquin i siguin necessàries.
Palau del Parlament, 6 de novembre de 2018
El secretari de la Comissió, Carlos Sánchez Martín; la presidenta de la Comissió,
Montserrat Macià i Gou

Resolució 144/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació de les
mesures del Pacte d’estat contra la violència de gènere
250-00140/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 2, 06.11.2018, DSPC-C 98

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 6 de novembre de 2018, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el desenvolupament
de les mesures del Pacte d’estat contra la violència de gènere (tram. 250-00140/12),
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8310).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

1.10. Acords i resolucions
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Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir, en el marc de la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i de
l’eix 3, «Prevenció i erradicació de la violència masclista», del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2018-2021, l’aplicació de les mesures del Pacte d’estat
contra la violència de gènere que depenen de competències de la Generalitat, com
ara les relatives a la sensibilització i la prevenció en matèria d’educació; el desenvolupament de campanyes a través dels mitjans de comunicació, i l’elaboració de mesures de prevenció i protecció en l’àmbit de la salut i d’assistència a les víctimes de
violència de gènere mitjançant els serveis socials.
Palau del Parlament, 6 de novembre de 2018
El secretari de la Comissió, Carlos Sánchez Martín; la presidenta de la Comissió, Montserrat Macià i Gou

Resolució 145/XII del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament
de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia
250-00158/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 2, 06.11.2018, DSPC-C 98

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 6 de novembre de 2018, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el desplegament de
la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres
i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (tram. 25000158/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8472).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar fent efectiu el desplegament de 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, en la mesura de les disponibilitats
pressupostàries.
b) Continuar dotant una partida pressupostària que permeti afrontar el desplegament de la Llei 11/2014.
c) Reprendre, a partir del mes de setembre del 2018, el grup de treball entre el comandament del Cos de Mossos d’Esquadra i l’Observatori Contra l’Homofòbia per
a fer el seguiment de les incidències per LGBTI-fòbia que arriben tant als Mossos
d’Esquadra com a l’Observatori, incorporant-hi la representació d’altres col·lectius.
d) Fer campanyes informatives i de sensibilització adreçades a les persones bisexuals i a la població en general per a donar-ne a conèixer la discriminació específica
i invisibilitzada i per a erradicar la bifòbia.
e) Desplegar l’article 12 de la Llei 11/2014, relatiu a l’educació, i adoptar mesures que incorporin la perspectiva coeducativa en tot l’entorn educatiu i escolar i que
tinguin en compte tots els models familiars.
Palau del Parlament, 6 de novembre de 2018
El secretari de la Comissió, Carlos Sánchez Martín; la presidenta de la Comissió, Montserrat Macià i Gou
1.10. Acords i resolucions
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Resolució 146/XII del Parlament de Catalunya, sobre les persones
refugiades LGBTI
250-00271/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 2, 06.11.2018, DSPC-C 98

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 6 de novembre
de 2018, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les persones refugiades
LGBTI (tram. 250-00271/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 15393).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir una atenció integral a les persones refugiades LGBTI+, tenint en
compte les possibles revictimitzacions que pateixen durant el procés migratori.
b) Elaborar un pla per a incrementar l’oferta de places residencials d’acollida per
al col·lectiu LGBTI+ en els pròxims cinc anys, i presentar-lo en aquest parlament en
el termini de sis mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta resolució.
c) Incrementar els recursos destinats a cobrir les necessitats bàsiques de les persones refugiades LGBTI+ per a evitar possibles situacions de desemparament i exclusió social.
d) Desplegar totalment 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 dotar-la dels recursos suficients amb l’objectiu de
garantir els drets que recull.
e) Demanar al Govern de l’Estat que estableixi protocols d’atenció a les persones
refugiades LGBTI+, tenint en compte les possibles revictimitzacions que pateixen
durant el procés migratori.
f) Reclamar a l’Estat el compliment de la darrera sentència del Tribunal Superior
de Justícia de Madrid sobre el conflicte competencial plantejat per la Generalitat al
Govern de l’Estat en matèria d’atenció a persones refugiades, que decideix a favor de
la Generalitat i que exigeix al Govern de l’Estat que descentralitzi els recursos del
programa global de protecció internacional, provinents en part del Fons Europeu
d’Asil, Migració i Integració.
Palau del Parlament, 6 de novembre de 2018
El secretari de la Comissió, Carlos Sánchez Martín; la presidenta de la Comissió, Montserrat Macià i Gou

Resolució 147/XII del Parlament de Catalunya, sobre la creació del
Pacte Català contra la Violència Masclista
250-00293/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 2, 06.11.2018, DSPC-C 98

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 6 de novembre
de 2018, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la creació d’un pacte
català contra la violència masclista (tram. 250-00293/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 16791).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
1.10. Acords i resolucions
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Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reforçar els recursos per a lluitar contra les violències masclistes a tots els
nivells institucionals.
b) Convocar immediatament i amb urgència la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista per a complir la Moció 82/XI
del Parlament de Catalunya, sobre la violència masclista, i crear, abans de sis mesos,
el Pacte Català contra la Violència Masclista.
c) Incloure en el Pacte Català contra la Violència Masclista les mesures i propostes d’actuació derivades de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada
contra la Violència Masclista, com ara les que es poden integrar en els àmbits de
l’educació, la sensibilització i la prevenció, de l’atenció a les víctimes, pressupostaris, dels mitjans de comunicació i de l’ocupació.
Palau del Parlament, 6 de novembre de 2018
El secretari de la Comissió, Carlos Sánchez Martín; la presidenta de la Comissió, Montserrat Macià i Gou

1.10. Acords i resolucions
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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 la suspensió de l’increment de la tarifa
de l’aigua per al 2018
250-00052/12
RETIRADA

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el
14.11.2018, DSPC-C 106.

Proposta de resolució sobre el rebuig de l’increment de les tarifes de
l’aigua
250-00073/12
RETIRADA

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el
14.11.2018, DSPC-C 106.

Proposta de resolució sobre el control dels centres d’acollida
d’animals de companyia
250-00175/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda
el 14.11.2018, DSPC-C 106.

Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació dels
uniformes i el material dels Mossos d’Esquadra
250-00195/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 5, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

2.10.25. Propostes de resolució
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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 racionalització territorial i supressió del Consell
Comarcal del Barcelonès
202-00015/12
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 4 dies hàbils (del
19.11.2018 al 22.11.2018).
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de
traspàs de les funcions, els serveis, el personal, els béns, els drets i
les obligacions del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00016/12
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 4 dies hàbils (del
19.11.2018 al 22.11.2018).
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00024/12
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 4 dies hàbils (del
19.11.2018 al 22.11.2018).
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la devolució de la paga extraordinària
dels treballadors de la Generalitat dels anys 2012 i 2013
250-00371/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 21243 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 14.11.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 21243)

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

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a que es comprometi, en el marc
de diàleg i concertació de la Mesa General dels Empleats de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya (MEPAGC), a establir un calendari de devolució de les
pagues extres de 2013 i 2014, així com per a la resta de drets que s’han de retornar.

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
302-00027/12
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 21533 / Coneixement: Presidència del Parlament, 14.11.2018

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la
moció subsegüent a una interpel·lació (tram. 302-00027/12) presentada el 09.11.2018
i amb número de registre 21227.
On hi diu:
«Objectiu de dèficit i regla de despesa
El Parlament de Catalunya:
1. Emplaça els partits polítics catalans amb representació al Congrés dels Diputats a permetre el debat en lectura única, al ple del Congrés, de la modificació de
l’article 15.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
evitant el veto en el debat per part de la Mesa del Congrés, i així poder disposar de
prop de 500 milions d’euros més l’any 2019 per a polítiques socials i lluita contra
la desigualtat.
2. Emplaça als partits polítics catalans amb representació al Congrés dels Diputats a donar suport a la modificació de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera per ampliar el límit de la regla de depesa i poder augmentar
la inversió social en educació, sanitat, habitatge i lluita contra la desigualtat a Catalunya, més enllà dels topalls actuals.»

3.10.25. Propostes de resolució
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Hi ha de dir:
« Objectiu de dèficit i regla de despesa
El Parlament de Catalunya:
1. Trasllada als partits polítics catalans amb representació al Congrés dels Diputats la necessitat de permetre el debat en lectura única, al ple del Congrés, de la modificació de l’article 15.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera evitant el veto en el debat per part de la Mesa del Congrés, i així poder
disposar de prop de 500 milions d’euros més l’any 2019 per a polítiques socials i
lluita contra la desigualtat.
2. Trasllada als partits polítics catalans amb representació al Congrés dels Diputats la necessitat de donar suport a la modificació de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera per ampliar el límit de la regla de depesa i
poder augmentar la inversió social en educació, sanitat, habitatge i lluita contra la
desigualtat a Catalunya, més enllà dels topalls actuals»
Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12.

Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de la Infància
411-00003/12
RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 13 de novembre de 2018,
d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, ha ratificat com a
presidenta la diputada Najat Driouech Ben Moussa per a proveir la vacant causada
per la de la diputada Magda Casamitjana i Aguilà.
Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, Marta Ribas Frías; la presidenta de la Comissió,
Najat Driouech Ben Moussa

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges
amb el síndic de greuges sobre les comunicacions que ha tramès a
institucions nacionals i internacionals entre el setembre del 2017 i
l’abril del 2018
358-00003/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió 5, tinguda el
12.11.2018, DSPC-C 99.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Carme Calafat i Carme Grifoll,
membres de la Plataforma d’Infància de Catalunya, davant la
Comissió de la Infància perquè presentin el dossier “L’atenció en
salut mental dels infants i adolescents. Noves respostes per afrontar
un repte creixent”
356-00150/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en
la sessió 3, tinguda el 13.11.2018, DSPC-C 101.

4.45.12. Comissions específiques de seguiment
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma
Salvem Salau davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
perquè informi sobre els riscos del projecte miner al Pallars Sobirà
356-00237/12
SOL·LICITUD

Presentació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC, Marina Bravo Sobrino, del GP Cs,
Antoni Morral i Berenguer, del GP JxCat, Ferran Civit i Martí, del GP ERC, Jordi
Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units, Yolanda López Fernández, del GP CatECP
(reg. 21424).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 13.11.2018.

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

Compareixença de Quima Oliver i Ricart, coordinadora d’UNICEF
Comitè Catalunya, davant la Comissió de la Infància per a presentar
l’informe “No val a badar: l’Agenda 2030 en clau d’infància a
Catalunya”
357-00020/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió de la Infància, tinguda el
13.11.2018, DSPC-C 101.

Compareixença d’Arantza Ugalde, responsable de la Secció de
Sismologia de l’Observatori de l’Ebre del període 1998-2009, davant
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00128/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de Cristina Reverter, membre de la Plataforma
Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, davant la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00129/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
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Compareixença d’Evelio Monfort, membre de la Plataforma Ciutadana
en Defensa de les Terres del Sénia, davant la Comissió d’Investigació
sobre el Projecte Castor
357-00130/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de Carme Calafat i Carme Grifoll, membres de la
Plataforma d’Infància de Catalunya, davant la Comissió de la Infància
per a presentar el dossier “L’atenció en salut mental dels infants i
adolescents. Noves respostes per afrontar un repte creixent”
357-00131/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 3, tinguda el 13.11.2018, DSPC-C 101.
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió de la Infància, tinguda el
13.11.2018, DSPC-C 101.

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

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

Suplència en l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern i
conseller d’Economia i Hisenda per la consellera de Justícia
330-00048/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 21457/ Coneixement: 14.11.2018

Al president del Parlament

Benvolgut President,
De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte
que durant l’absència del vicepresident del Govern, els dies 13 i 14 de novembre,
mentre romangui fora de Catalunya, n’exercirà la suplència en l’exercici de les seves
funcions, la consellera de Justícia.
Cordialment,
Barcelona, 9 de novembre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat
N. de la r.: El Decret 236/2018, de 9 de novembre, pel qual s’estableix la suplència
en l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda els dies 13 i 14 de novembre de 2018 és publicat al DOGC 7746, del 13 de novembre del 2018.

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

15

BOPC 202
16 de novembre de 2018

Encàrrec del despatx de la consellera de Salut a la consellera de
Justícia
330-00049/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 21458/ Coneixement: 14.11.2018

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de la Llei 13/2008, de 5
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos
compte que durant l’absència del vicepresident del Govern i conseller d’Economia
i Hisenda, els dies 13 i 14 novembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya,
s’encarregarà del despatx del Departament de Salut la consellera de Justícia.
Cordialment,
Barcelona, 12 de novembre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat
N. de la r.: El Decret 239/2018, de 12 de novembre, d’encàrrec del despatx del Departament de Salut a la consellera de Justícia, durant l’absència del vicepresident del
Govern i conseller d’Economia i Hisenda els dies 13 i 14 de novembre de 2018, és publicat al DOGC 7746, del 13 de novembre del 2018.
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