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BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · segon període · número 209 · dilluns 26 de novembre de 2018



BOPC 209
26 de novembre de 2018

Taula de contingut 2

1.20. Interpel·lacions
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electoral del referèndum de l’1 d’octubre de 2017
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el tracte dispensat als interns 
dels centres penitenciaris catalans
302-00029/12
Rebuig 19
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3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
200-00002/12
Debat de totalitat 20
Tramesa a la Comissió 20
Termini per a proposar compareixences 20

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
202-00025/12
Debat de totalitat 20
Retirada de l’esmena a la totalitat presentada pel GP ERC i GP JxCat 20
Tramesa a la Comissió 20
Termini per a proposar compareixences 20

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’estafa de les clíniques odontològiques Idental
250-00375/12
Esmenes presentades 21

Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic d’infraestructures Marto-
rell-Abrera
250-00377/12
Esmenes presentades 22

Proposta de resolució sobre la mobilitat i la zona tarifària a Mataró
250-00379/12
Esmenes presentades 25

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a l’Àrea Metropolitana Nord de Bar-
celona
250-00380/12
Esmenes presentades 26

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de la carretera B-40 entre Abre-
ra i Sant Sadurní d’Anoia
250-00381/12
Esmenes presentades 27

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya contra els abusos sexuals als infants
401-00005/12
Lectura en el Ple 29

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència sobre el compliment de la Resolució 797/XI, sobre el suport a les vies 
legals i segures d’accés al dret d’asil i sobre l’exercici del dret a la llibertat de circulació
354-00060/12
Sol·licitud i tramitació 30

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència sobre les funcions de les delegacions a l’exterior
354-00061/12
Sol·licitud i tramitació 30
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en comissió del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels 
denunciants
352-00103/12
Sol·licitud 30

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Transparència Internaci-
onal amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció 
dels denunciants
352-00104/12
Sol·licitud 31

Proposta d’audiència en comissió del fiscal superior de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00105/12
Sol·licitud 31

Proposta d’audiència en comissió del president del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de pro-
tecció dels denunciants
352-00106/12
Sol·licitud 31

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Foment del Treball amb 
relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels de-
nunciants
352-00107/12
Sol·licitud 31

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec amb relació a la 
Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00108/12
Sol·licitud 32

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de 
protecció dels denunciants
352-00109/12
Sol·licitud 32

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrup-
ció i de protecció dels denunciants
352-00110/12
Sol·licitud 32

Proposta d’audiència en comissió de Maria Eugènia Gay, degana del Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la cor-
rupció i protecció dels denunciants
352-00111/12
Sol·licitud 32

Proposta d’audiència en comissió de Helen Darbishire, representant d’Access Info 
Europe, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protec-
ció dels denunciants
352-00121/12
Sol·licitud 33

Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Corredor, representant de Más Demo-
cracia, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció 
dels denunciants
352-00122/12
Sol·licitud 33

Proposta d’audiència en comissió de Juan Carlos Galindo, expert en prevenció de 
blanqueig de capitals, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrup-
ció i de protecció dels denunciants
352-00123/12
Sol·licitud 33
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Proposta d’audiència en comissió de Rafael Rubio, professor de dret constitucio-
nal, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció 
dels denunciants
352-00124/12
Sol·licitud 33

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Conthe, exdirector de la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la 
corrupció i de protecció dels denunciants
352-00125/12
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió d’Elisa de la Nuez, advocada de l’Estat, amb relació 
a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00126/12
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la fundació Hay Derecho 
amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels 
denunciants
352-00127/12
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió d’Albert Sánchez Graells, professor de dret i ex-
pert en contractació pública i prevenció del frau, amb relació a la Proposició de llei 
de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00128/12
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió de Rodrigo Tena, notari, amb relació a la Propo-
sició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00129/12
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió de David Velázquez Vioque, advocat expert en 
compliment normatiu («compliance»), amb relació a la Proposició de llei de lluita 
contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00130/12
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió de Miguel Trias Sagnier, catedràtic de dret mer-
cantil d’ESADE i expert en governança, amb relació a la Proposició de llei de lluita 
contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00131/12
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Farrando Miguel, catedràtic de dret 
mercantil de la Universitat Pompeu Fabra i expert en governança, amb relació a la 
Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00132/12
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió de Jaime Velázquez Vioque, expert en governan-
ça, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció 
dels denunciants
352-00133/12
Sol·licitud 36

Proposta d’audiència en comissió del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels 
denunciants
352-00134/12
Sol·licitud 36

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de 
protecció dels denunciants
352-00135/12
Sol·licitud 36

Proposta d’audiència en comissió del síndic de greuges amb relació a la Proposició 
de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00151/12
Sol·licitud 36
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Proposta d’audiència en comissió de Simona Levi, representant d’Xnet, amb relació 
a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00152/12
Sol·licitud 37

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Comissió de Garantia 
del Dret d’Accés a la Informació Pública amb relació a la Proposició de llei de lluita 
contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00153/12
Sol·licitud 37

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Oficina Antifrau de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció 
dels denunciants
352-00154/12
Sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa de Clústers de Cata-
lunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació 
i els resultats dels clústers
356-00209/12
Acord sobre la sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença de Pau Parals Oliveras, coordinador del Consell de 
l’Estudiantat de les Universitats Catalanes, davant la Comissió d’Empresa i Conei-
xement perquè informi sobre la política universitària
356-00223/12
Acord sobre la sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença de Josep Samitier, president de l’Associació Catalana 
d’Entitats de Recerca, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi 
sobre la política universitària
356-00224/12
Acord sobre la sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi 
sobre el Programa català de refugi
356-00242/12
Sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença d’Alberto Semidey Viloria, representant de l’Associació 
de Jubilats de Veneçuela, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Instituci-
onals i Transparència perquè informi sobre la situació dels jubilats de Veneçuela 
residents a Catalunya
356-00244/12
Sol·licitud 38

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

Compareixença d’una representació de la Xarxa de Clústers de Catalunya davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació i els resultats 
dels clústers
357-00139/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 39

Compareixença de Pau Parals Oliveras, coordinador del Consell de l’Estudiantat de 
les Universitats Catalanes, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a in-
formar sobre la política universitària
357-00140/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 39

Compareixença de Josep Samitier, president de l’Associació Catalana d’Entitats 
de Recerca, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la 
política universitària
357-00141/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 39

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Designació d’un diputat interventor per al període pressupostari del 2018
231-00001/12
Adopció 39

Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals presentats al Registre 
General del Parlament.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 209
26 de novembre de 2018

1.10. Acords i resolucions 7 

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 169/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’increment 
dels efectius de bombers i de mossos d’esquadra destinats a Santa 
Coloma de Gramenet
250-00078/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 5, 14.11.2018, DSPC-C 105

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 14 de novembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària de les po-
lítiques de seguretat a Santa Coloma de Gramenet (tram. 250-00078/12), presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà (reg. 8483).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya, amb relació a la dotació pressupostària de les políti-

ques de seguretat pública a Santa Coloma de Gramenet, insta el Govern a: 
a) Estudiar la viabilitat de destinar els recursos pressupostaris necessaris per a 

incrementar el nombre total de bombers per torn al parc de bombers de Santa Co-
loma de Gramenet, d’acord amb la distribució d’efectius que permeti, per a tot el 
territori català, la incorporació de nous bombers com a resultat de les properes con-
vocatòries d’accés al Cos de Bombers de la Generalitat.

b) Destinar els recursos pressupostaris necessaris per a ampliar la plantilla de 
mossos d’esquadra destinats a Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb la distribu-
ció d’efectius que permeti, per a tot el territori català, la incorporació de nous mos-
sos com a resultat de la propera convocatòria d’accés al Cos de Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

Resolució 170/XII del Parlament de Catalunya, sobre la seguretat 
de parcs recreatius, atraccions mecàniques i espais de lleure per a 
infants i adolescents
250-00130/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 5, 14.11.2018, DSPC-C 105

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 14 de novembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la seguretat de les atraccions mecà-
niques per a infants i joves (tram. 250-00130/12), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà (reg. 8514).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a regular per decret, en el termini 

d’un any, les condicions de seguretat dels parcs infantils, els parcs d’aventura, les 
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atraccions mecàniques i els espais o establiments de lleure sense oferta de pernoc-
tació adreçats a infants i adolescents.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

Resolució 171/XII del Parlament de Catalunya, sobre la formació dels 
bombers en l’extinció d’incendis de vehicles elèctrics
250-00165/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 5, 14.11.2018, DSPC-C 105

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 14 de novembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la formació dels cossos de bombers 
en l’extinció d’incendis de vehicles elèctrics (tram. 250-00165/12), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar (reg. 6419) i pel Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya i Grup Parlamentari Republicà (reg. 8499).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya, amb relació a l’extinció d’incendis de vehicles elèc-

trics, insta el Govern a: 
a) Crear un sistema centralitzat d’informació perquè els parcs de bombers tin-

guin el full de rescat de tots els models de vehicle elèctric, puguin compartir infor-
macions sobre les actuacions dutes a terme i puguin disposar de qualsevol altre ma-
terial que els ajudi a actuar en aquest camp.

b) Col·laborar amb els fabricants de vehicles elèctrics perquè hi pugui haver una 
comunicació bidireccional entre aquests fabricants i els parcs de bombers, de mane-
ra que els bombers puguin formar-se en aquesta matèria i, al mateix temps, puguin 
aportar idees als fabricants per a millorar els sistemes d’extinció.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

Resolució 172/XII del Parlament de Catalunya, sobre la coordinació 
entre els cossos estatals de policia i els Mossos d’Esquadra
250-00167/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 5, 14.11.2018, DSPC-C 105

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 14 de novembre de 2018, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la coordinació policial dels cossos es-
tatals de policia i els Mossos d’Esquadra (tram. 250-00167/12), presentada pel Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà (reg. 8500).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Convocar periòdicament la Junta de Seguretat de Catalunya, atès que l’alerta 

antiterrorista està decretada en el nivell 4 de 5, en el marc del que disposa la Llei 
4/2003, del 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

b) Fer les gestions pertinents per a la incorporació immediata del Cos de Mossos 
d’Esquadra a les plataformes de compartició d’informació espanyola i europea, és a 
dir, respectivament, la plataforma CITCO (Centre d’Intel·ligència contra el Terroris-
me i el Crim Organitzat) i la plataforma SIENA (Xarxa d’Intercanvi d’Informació 
Segura), tal com estableixen els acords de la Junta de Seguretat de Catalunya del 10 
de juliol de 2017.

c) Fer les gestions pertinents per a la integració del Cos de Mossos d’Esquadra 
en el sistema de policia europea Europol, com a membre de ple dret, tal com esta-
bleixen els acords de la Junta de Seguretat de Catalunya del 10 de juliol de 2017.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

1.15. Mocions

Moció 23/XII del Parlament de Catalunya, sobre política fiscal
302-00027/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 20, 22.11.2018, DSPC-P 29

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de novembre de 2018, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre política fiscal (tram. 302-00027/12), presentada per la diputada Alícia 
Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 22154), pel Grup Parlamenta-
ri de Catalunya en Comú Podem (reg. 22172) i pel Grup Parlamentari Republicà i el 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 22180).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’objectiu de dèficit i la regla de des-

pesa, trasllada als partits polítics catalans amb representació al Congrés dels Dipu-
tats la necessitat de: 

a) Permetre el debat en lectura única, al ple del Congrés, de la modificació de 
l’article 15.6 de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, evitant 
el veto en el debat per part de la Mesa del Congrés, per a poder disposar l’any 2019 
de prop de cinc-cents milions d’euros més per a polítiques socials i de lluita contra 
la desigualtat.

b) Donar suport a la modificació de la Llei d’estabilitat pressupostària i sosteni-
bilitat financera per a ampliar el límit de la regla de despesa i poder augmentar la 
inversió social en educació, sanitat, habitatge i lluita contra la desigualtat a Catalu-
nya més enllà dels topalls actuals.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació als deutes pendents de l’Estat, insta el 
Govern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat un calendari per a trans-
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ferir a la Generalitat tots els fons pendents d’abonar a Catalunya, especialment els 
derivats de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació a la lluita contra el frau fiscal, insta 
el Govern a: 

a) Lluitar contra aquest tipus de frau impulsant mecanismes que fomentin la 
conscienciació fiscal, la implicació i col·laboració social en la prevenció i l’activitat 
de control tributari, i l’augment dels recursos per a afrontar la inspecció fiscal.

b) Aprovar, en el termini de sis mesos, el Pla de prevenció i reducció del frau 
fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries per al període 2019-2022, i 
presentar durant el primer trimestre del 2019 a la Comissió d’Economia i Hisenda 
l’avaluació del Pla del període 2015-2018.

4. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’adopció de mesures fiscals i finan-
ceres, insta el Govern a: 

a) Incloure en el Projecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 2019 una 
proposta de reforma de l’impost sobre la renda de les persones físiques perquè es-
devingui un impost més just i progressiu, especialment amb les rendes més altes.

b) Presentar durant el 2019 una reforma fiscal verda com a estratègia per a fo-
mentar l’eficiència energètica i la reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle, amb 
un millorament de les figures impositives i la capacitat de recaptació pel que fa a la 
imposició mediambiental.

c) Reduir els beneficis fiscals clarament regressius que deriven de la normativa 
catalana i presentar, en el termini de tres mesos, un estudi del seu impacte a la Co-
missió d’Economia i Hisenda.

d) Desplegar durant l’any 2019, per mitjà d’iniciatives legislatives prèviament con-
sensuades amb els agents socials, les mesures fiscals establertes per la Llei 21/2015, 
del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya, per a 
impulsar, amb recursos econòmics, el foment i el finançament del transport públic.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2018
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 24/XII del Parlament de Catalunya, sobre desprotecció social
302-00030/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 20, 22.11.2018, DSPC-P 29

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de novembre de 2018, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre desprotecció social (tram. 302-00030/12), presentada per la diputada 
Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i el Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem (reg. 21816) i pel Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 22170).

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) Millorar la transparència en la gestió de la renda garantida de ciutadania 

(RGC) i dotar-la de pressupost suficient perquè es pugui aplicar efectivament per 
mitjà de les mesures següents: 

1a. Complir la disposició addicional setena de la Llei 14/2017, de la renda garan-
tida de ciutadania (RGC), presentant en seu parlamentària, abans d’acabar el darrer 
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trimestre del 2018, un informe sobre l’aplicació i l’efectivitat de l’RGC durant els 
dotze primers mesos de vigència de la Llei.

2a. Revisar les resolucions de denegació de la renda garantida de ciutadania, ela-
borar un informe amb informació sobre les possibles denegacions justificades inde-
gudament i compensar la pèrdua de drets, amb l’establiment d’un calendari de les 
mesures que calen per a resoldre els casos que se n’hagin detectat.

b) Actualitzar de manera urgent la Cartera de serveis socials de la Llei 12/2007, 
de serveis socials, ajustant la ràtio de personal dels serveis socials a les noves reali-
tats demogràfiques, juntament amb una memòria econòmica per a l’exercici del 2019 
que garanteixi els serveis i les prestacions dels serveis socials

c) Prestar una atenció de qualitat a les persones amb dependència, de manera que 
es redueixin les llistes d’espera i s’asseguri la qualitat de l’ocupació dels professio-
nals del sector, prioritzant les mesures següents: 

1a. Augmentar el nombre de places residencials i de centres de dia.
2a. Recuperar la universalitat de les prestacions econòmiques vinculades als ser-

veis (PEV).
3a. Actualitzar les ràtios de personal i millorar els mòduls econòmics.
4a. Vetllar per les condicions laborals dels professionals del sector.
5a. Eliminar les desigualtats territorials en la prestació del servei.
d) Augmentar l’autonomia de les persones amb discapacitat, impulsant les ac-

cions següents: 
1a. Incrementar els recursos destinats a intèrprets de llengua de signes catalana 

per a eliminar les desigualtats territorials.
2a. Oferir, per mitjà del Servei d’Ocupació de Catalunya, a les persones amb dis-

capacitat demandants de feina itineraris personalitzats d’inserció laboral que inclo-
guin orientació, acompanyament, formació i contractes de treball, emprant fórmules 
de col·laboració amb corporacions locals i altres institucions públiques. El personal 
d’aquests serveis ha de tenir la qualificació professional exigida per al compliment 
de la seva tasca, amb formació en matèria de sensibilització, de coneixement sobre 
les capacitats i aptituds que presenten les persones amb discapacitat i d’adaptació als 
llocs de treball, i sobre igualtat d’oportunitats.

3a. Incrementar en els pressupostos de la Generalitat la partida que correspon als 
centres especials de treball (CET), per a assegurar que es mantinguin els llocs de 
treball actuals i els de les unitats de suport a l’activitat professional (USAP), crear 
nous llocs de treball en els CET, garantir el finançament dels serveis d’integració 
laboral (SIL) i garantir als CET el pagament a trenta dies.

4a. Assegurar que els treballadors dels centres especials de treball cobrin un mí-
nim del 50% del salari mínim interprofessional (SMI), per a qualsevol tipus de dis-
capacitat, i del 75% del SMI en el cas del col·lectiu amb dificultats especials.

e) Combatre la pobresa infantil amb les actuacions següents: 
1a. Complir el Pacte per a la infància a Catalunya, signat el 19 de juliol de 2013, 

fent el recompte de menors en situació de malnutrició a Catalunya.
2a. Elaborar un informe relatiu al compliment del Pacte per a la infància a Cata-

lunya, fer-lo públic i trametre’l als grups parlamentaris.
3a. Augmentar progressivament la inversió en polítiques d’infància fins a assolir 

la mitjana europea i crear un instrument d’avaluació de la inversió pública en in-
fància.

4a. Garantir una coordinació continuada entre el Govern de la Generalitat i l’Alt 
Comissionat per a la Lluita contra la Pobresa Infantil, del Govern de l’Estat, creant 
a Catalunya una figura similar, tal com es va aprovar l’any 2018 en la Resolució 
90/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern.

f) Millorar l’atenció a la infància planificant, reorganitzant i dotant d’un pressu-
post suficient el sistema de protecció de menors, augmentant les places residencials 
i millorant les ràtios de professionals per a poder dur a terme una acció educativa i 
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terapèutica eficient, garantint el compliment d’estàndards de qualitat residencial, la 
qual cosa exigeix que l’estada en un centre reprodueixi al màxim les condicions de 
vida familiar, que permeti que el menor tingui un creixement harmònic i estable, 
amb grups de convivència reduïts i amb un educador social que faci la funció de tu-
tor de referència o cotutor.

g) Accelerar de manera prioritària el desplegament de les lleis socials de Catalu-
nya, amb l’aplicació de les mesures següents: 

1a. Desplegar totalment 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, i dotar-la de pressupost suficient per a poder oferir una veritable atenció 
a les víctimes de la conculcació d’aquests drets.

2a. Desplegar per reglament la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència, i trametre als grups parlamentaris tots els decrets de des-
plegament i comunicar-los els recursos econòmics que hi van associats.

3a. Desplegar per reglament la Llei 13/2014, d’accessibilitat, i dotar-la de pres-
supost suficient.

4a. Desplegar la Llei 17/2010, de la llengua de signes catalana, i dotar-la d’un 
pressupost adequat per a fer efectius els drets que reconeix i, especialment, assegu-
rar prou dotació d’intèrprets en llengua de signes catalana.

5a. Complir la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, dotant-la de pressupost sufi-
cient per a assolir l’objectiu d’aconseguir un parc mínim del 15% d’habitatges des-
tinats a polítiques socials a Catalunya en les àrees de forta demanda acreditada 
d’acord amb el Pla territorial sectorial d’habitatge de Catalunya.

6a. Desplegar totalment la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la vio-
lència masclista, dotant-la de pressupost suficient per a combatre les agressions se-
xuals, el tràfic i l’explotació sexual de dones i nenes, la mutilació genital femenina i 
el risc de patir-la, els matrimonis forçats, la violència derivada dels conflictes armats 
i la violència contra els drets sexuals i reproductius.

7a. Adaptar la normativa de Catalunya als principis, valors i mandats de la Con-
venció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada per 
les Nacions Unides el 2006.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió

Moció 25/XII del Parlament de Catalunya, sobre les condicions 
laborals dels treballadors del sector turístic i la creació d’un segell de 
treball just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la restauració
302-00026/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 20, 22.11.2018, DSPC-P 29

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de novembre de 2018, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les condicions laborals dels treballadors del sector turístic (tram. 
302-00026/12), presentada per la diputada Yolanda López Fernández, del Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 22131), pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 22168) i pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya (reg. 22181 i 22198).



BOPC 209
26 de novembre de 2018

1.15. Mocions 13 

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer que el Departament de Tre-

ball, Afers Socials i Famílies, en col·laboració amb la Direcció General de Turisme i 
els actors socials pertinents i sindicals més representatius, creïn, per via del Consell 
de Relacions Laborals, un segell de treball just i de qualitat per al sector de l’hosta-
leria i la restauració, el qual ha de comptar, entre els seus indicadors, amb: 

a) L’aplicació i el compliment del conveni col·lectiu interprovincial del sector de 
la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya per part de les empreses que operen 
en el servei final ofert.

b) La no externalització de serveis centrals en l’activitat hotelera, com les cam-
breres de pis, a terceres empreses.

c) El compliment de les lleis de prevenció de riscos laborals, especialment pel 
que fa a la sobrecàrrega de treball.

d) L’absència d’antecedents d’infraccions laborals molt greus.
e) La retribució igual entre homes i dones per treball igual.
f) La contractació de persones que formen part de col·lectius vulnerables.
g) L’existència de mesures relacionades amb el foment d’ocupació estable i de 

qualitat, tot valorant, en qualsevol cas, que les contractacions laborals amb antigui-
tats superiors a tres anys siguin indefinides.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a la implantació del segell de treball 
just i de qualitat del sector de l’hostaleria i la restauració, insta el Govern a garantir 
que: 

a) Les empreses que tenen aquest segell se sotmeten a auditories anuals per a 
verificar-ne el compliment, i que el segell s’ha de renovar cada tres anys.

b) La web de la Direcció General de Turisme disposa del registre d’empreses que 
tenen el segell de treball just i de qualitat, amb la finalitat de facilitar-los la promoció.

c) Es dissenya una campanya, juntament amb l’Agència Catalana de Turisme, per 
a donar a conèixer la iniciativa del segell de treball just i de qualitat.

d) La Generalitat incorpora en la contractació pública clàusules de responsabi-
litat social, seguint les recomanacions aprovades per l’Acord del Govern del 20 de 
juny de 2017, i hi introdueix el segell de treball just i de qualitat, un cop aprovat.

e) La Generalitat promociona en les fires de turisme, congressos i conferències 
la importància d’unes relacions laborals de qualitat i dona veu als actors socials i 
sindicals que les reivindiquen.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 26/XII del Parlament de Catalunya, sobre les conseqüències 
de les normes imposades pels mercats financers respecte a les 
polítiques públiques
302-00031/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 20, 22.11.2018, DSPC-P 29

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de novembre de 2018, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les conseqüències de les normes imposades pels mercats financers 
respecte a les polítiques públiques (tram. 302-00031/12), presentada per la diputada 
Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
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lar - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem (reg. 22173).

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) Incorporar modificacions fiscals a la Llei de mesures fiscals i financeres per al 

2019 per a augmentar la progressivitat en la recaptació de l’impost de successions i 
l’impost de la renda de persones físiques i fomentar mesures de fiscalitat ambiental, 
amb l’objectiu d’impulsar la despesa pública i redistribuir la riquesa.

b) Enfortir, expandir i articular l’actual estructura productiva per a generar una 
veritable xarxa productiva nacional que combini l’activitat de les grans empreses 
amb l’expansió i l’estímul de les empreses més locals, i que integri en la dinàmica 
productiva les diferents propostes cooperatives i d’economia social.

c) Treballar per a millorar les condicions laborals dels treballadors canviant la 
perspectiva que la millora de la competitivitat es basa en la disminució de costos 
laborals, tenint en compte que els salaris són una de les principals fonts de la de-
manda, amb l’objectiu de fomentar el consum i la inversió interna, impulsant una 
despesa pública que actuï com a palanca de dinamització de la demanda i l’ocupa-
ció de qualitat.

d) Retornar als treballadors públics, com a mesura imprescindible per a garan-
tir-ne els drets, les pagues extraordinàries del 2013 i el 2014 que se’ls va retallar. 
Abans que s’acabi el 2019 se’ls ha de retornar la del 2013 i, abans que s’acabi el 
2020, la del 2014.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2018
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 27/XII del Parlament de Catalunya, sobre el Pacte nacional per 
a la societat digital
302-00028/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 20, 22.11.2018, DSPC-P 29

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 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 el Pacte nacional per la societat digital (tram. 302-00028/12), presentada 
pel diputat Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 
21815).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya acorda: 
a) Donar suport al Pacte nacional per a la societat digital, signat entre la Gene-

ralitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Di-
putació de Lleida, la Diputació de Girona, l’Associació Catalana de Municipis, la 
Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les accions 
necessàries per a col·laborar en l’aplicació dels objectius d’aquest pacte.

b) Comunicar aquest acord a les entitats signants del pacte.
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2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Definir un pla d’actuació anual en què es prioritzin les accions que cal desen-

volupar i en què es concretin les actuacions, els recursos, el període o termini d’exe-
cució i els indicadors.

b) Presentar a la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, durant 
el primer trimestre de l’any, el pla d’actuacions corresponent.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió

Moció 28/XII del Parlament de Catalunya, sobre mesures de protecció 
de consumidors en matèria de clàusules sòl
302-00032/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 20, 22.11.2018, DSPC-P 29

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de novembre de 2018, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el col·lapse dels jutjats especialitzats en clàusules sòl (tram. 302-
00032/12), presentada per la diputada Magda Casamitjana i Aguilà, del Grup Par-
lamentari Republicà, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar (reg. 21817), pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem (reg. 22171) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 22179).

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) Exigir al Govern de l’Estat que modifiqui el Reial decret Llei 1/2017, del 20 de 

gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, 
per a establir mesures alternatives de solució extrajudicial per a protegir els drets 
de la ciutadania i facilitar la devolució als consumidors de les quantitats que hagin 
satisfet indegudament a les entitats de crèdit en aplicació de determinades clàusules 
sòl contingudes en contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobilià-
ria, i que estableixi un sistema de control i sanció sobre les entitats bancàries en el 
cas que incompleixin aquestes mesures.

b) Exigir al Govern de l’Estat que, subsidiàriament, doni pas a un model descen-
tralitzat, augmentant els jutjats de primera instància i atribuint-los el coneixement 
d’aquests assumptes dels partits judicials amb separació de jurisdiccions de la pro-
víncia de Barcelona: Sabadell, Mataró, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Grano-
llers i Terrassa.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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Moció 29/XII del Parlament de Catalunya, sobre la venda d’armes
302-00033/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 20, 22.11.2018, DSPC-P 29

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de novembre de 2018, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la venda d’armes (tram. 302-00033/12), presentada pel diputat Ruben 
Wagensberg Ramon, del Grup Parlamentari Republicà, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 22167).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya mostra el seu rebuig a la transferència d’armes i 

manifesta que s’han de denegar les autoritzacions d’exportacions d’armes a l’Arà-
bia Saudita que podrien ésser utilitzades en el conflicte del Iemen, almenys mentre 
es tingui informació de fonts fiables o mentre es mantingui un risc substancial que 
aquestes armes es puguin fer servir per a cometre o facilitar violacions greus del 
dret internacional, dels drets humans o del dret internacional humanitari.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Exigir al Govern espanyol que suspengui la transferència d’armes i denegui les 

autoritzacions d’exportacions d’armes a l’Aràbia Saudita que podrien ésser utilitza-
des en el conflicte del Iemen, almenys mentre es tingui informació de fonts fiables o 
mentre es mantingui un risc substancial que aquestes armes es puguin fer servir per 
a cometre o facilitar violacions greus del dret internacional, dels drets humans o del 
dret internacional humanitari.

b) Comunicar aquest acord a la presidència i la vicepresidència del Govern espa-
nyol, i també als ministeris d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació; d’Indús-
tria, Comerç i Turisme; de Defensa; de l’Interior, i d’Hisenda, a més de la secretà-
ria d’Estat de Comerç, que presideix la junta interministerial que regula el comerç 
d’armes espanyol.

c) Traslladar el seu rebuig al Govern espanyol per l’autorització de l’exportació 
d’armes a l’Aràbia Saudita.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2018
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió
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1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la funció pública
300-00041/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28.

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària i comunitària
300-00042/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28.

Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la Generalitat
300-00043/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28.

Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra les violències masclistes
300-00044/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28.

Interpel·lació al Govern sobre l’economia circular
300-00045/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 22.11.2018, DSPC-P 29.

Interpel·lació al Govern sobre les beques universitàries
300-00046/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 22.11.2018, DSPC-P 29.
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Interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
300-00047/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 22.11.2018, DSPC-P 29.

Interpel·lació al Govern sobre la necessitat de cuidar els 
professionals de la salut
300-00048/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 22.11.2018, DSPC-P 29.

Interpel·lació al Govern sobre els drets civils i polítics dels membres 
de la sindicatura electoral del referèndum de l’1 d’octubre de 2017
300-00049/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 22.11.2018, DSPC-P 29.

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2017
360-00001/12

DEBAT DE L’INFORME EN EL PLE

El Ple del Parlament ha debatut l’Informe en la sessió 20, tinguda el 21.11.2018, 
DSPC-P 28.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre l’ús de símbols a les institucions i la 
neutralitat dels espais públics
202-00018/12

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28.

APROVACIÓ DE L’ESMENA A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ

El Ple del Parlament, en la sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28, ha aprovat 
l’esmena a la totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa resta re-
butjada. 

Proposició de llei de garantiment de la neutralitat institucional en 
l’espai públic i en les institucions públiques catalanes
202-00020/12

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28.

APROVACIÓ DE L’ESMENA A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ

El Ple del Parlament, en la sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28, ha aprovat 
l’esmena a la totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa resta re-
butjada. 

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el tracte 
dispensat als interns dels centres penitenciaris catalans
302-00029/12

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 20, tinguda el 22.11.2018, DSPC-P 29.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
200-00002/12

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.07.2018.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 27.11.2018 al 03.12.2018).
Finiment del termini: 04.12.2018; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
202-00025/12

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28.

RETIRADA DE L’ESMENA A LA TOTALITAT PRESENTADA PEL GP ERC I GP JXCAT

Sessió 20 del Ple del Parlament, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2018.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 27.11.2018 al 03.12.2018).
Finiment del termini: 04.12.2018; 10:30 h.
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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 l’estafa de les clíniques odontològiques 
Idental
250-00375/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 21279 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 21.11.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 21279)

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

1. Crear, usant vies i terminis d’urgència, una Oficina un equip d’atenció a les 
persones afectades per l’estafa de les clíniques odontològiques iDental, que permeti 
coordinar recursos, respostes per als afectats i informació de les àrees de Salut i de 
Consum.

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

2. Impulsar una campanya Seguir duent a terme campanyes d’informació d’in-
formació pública per a assegurar que tota la gent afectada per l’estafa d’iDental rep 
la informació d’on dirigir-se i què fer per a defensar els seus drets.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De refosa dels punts 3 i 4 en un sol punt 3

3. Oferir des dels serveis odontològics del sistema sanitari públic, el tractament 
de les persones afectades que pareixin complicacions en la salut derivades dels trac-
taments fets en les Clíniques d’iDental.

Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació 

5. Assegurar, usant les vies necessàries de negociació o pressió utilitzant totes les 
vies necessàries que a les entitats financeres implicades, no imputin les quotes als 
afectats que es congelen les quotes de tots els crèdits vinculats atorgats per a tracta-
ments a les clíniques d’iDental.

Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (5)
De modificació 

6. Fer ús dels mecanismes de mediació i arbitratge, dels que disposa l’Agència 
Catalana de Consum amb les entitats financeres, per tal que els tractaments a mitges 
siguin finalitzats en una altra clínica.
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Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic 
d’infraestructures Martorell-Abrera
250-00377/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 21228; 21280; 21276 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 21.11.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 21228)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del punt 1

1. La Memòria d’Ordenació d’aquest Pla Director ha de recollir la preocupació 
sobre el retard en la finalització de les obres en els eixos viaris adjacents a la Rò-
tula, i que estan també afectant a la mobilitat d’aquest àmbit; connexió C32/ A2 a 
Sant Boi de Llobregat, connexió A2/ AP7 a Sant Andreu de la Barca - El Papiol i la 
construcció B40 Abrera-Terrassa així com les seves connexions amb la C55 i la B40. 
També haurà d’analitzar l’efecte sobre la mobilitat de la Ròtula que comportarà la 
finalització de les concessions de les autopistes: AP2 i AP7.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De modificació del punt 2

2. Per tal de garantir la corresponent implicació i el compromís de les diferents 
administracions és convenient la participació tant de la Generalitat com l’adminis-
tració de l’Estat en la formulació d’aquest PDU, com amb els ajuntaments.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
De modificació del punt 6

6. Impulsar mesures compensatòries d’aquelles infraestructures i accessos que 
es van executar sense Declaració d’lmpacte Ambiental, perquè encara no era pres-
criptiva en aquell moment. Aquestes mesures han de corregir els diversos impactes: 
acústics, lumínics i superar els efectes barrera. Consensuar un document amb els 
ajuntaments afectats respecte a les mesures compensatòries.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
D’addició d’un nou punt després del punt 10

Nou 11. Eliminar l’anomenat cinturó oest que connecta irregularment segons 
aquest PDU-I la B40 amb la B224, com a mínim en el tram que transcorre pel terme 
municipal d’Abrera.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 21280)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació i addició del punt 10.b

b) Replantejar el nou traçat de la Bv-2293 entre Sant Esteve Sesrovires, can Mar-
garit i Gelida i el Cinturó Oest, d’acord amb el punt anterior
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 21276)

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

1. La Memòria d’Ordenació d’aquest Pla Director recull la preocupació sobre el 
retard en la finalització de les obres en els eixos viaris adjacents a la Ròtula, i que 
estan també afectant a la mobilitat d’aquest àmbit; connexió C32/A2 a Sant Boi de 
Llobregat, connexió A2/AP7 a Sant Andreu de la Barca - El Papiol i la construcció 
B40 Abrera-Terrassa. També haurà d’analitzar l’efecte sobre la mobilitat de la Rò-
tula que comportarà la finalització de les concessions de les autopistes: AP2 i AP7.

A més instar al govern espanyol a que reiniciï de forma immediata i finalitzi les 
obres corresponents a les vies mencionades de la seva competència.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició al punt 2

2. Per tal de garantir la corresponent implicació i el compromís de les diferents 
administracions és convenient la participació tant de la Generalitat com l’adminis-
tració de l’Estat en la formulació d’aquest PDU, com ja s’ha fet.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió del punt 5

5. Dotar el Pla Director d’una agenda econòmica que prioritzi i prevegi cronolò-
gicament quan s’executaran les inversions, i que comprometi els pressupostos futurs 
de les Administracions titulars de les infraestructures.

Les inversions han de prioritzar el transport públic, i dins del transport públic, 
la millora i ampliació de la xarxa de rodalies i la millora i ampliació del sistema de 
mercaderies per tal de reduir el trànsit de camions de les nostres carreteres

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 7

7. Seguir impulsant del Parc Fluvial del Llobregat, recuperant la qualitat de l’aigua, 
consolidant el bosc de ribera i restablint camins que permetin arribar des de Collbató 
fins al Delta del Llobregat. El Projecte de Vies Blaves de la Diputació de Barcelona 
preveu la recuperació del riu des del seu naixement fins al Mar, però la mobilització de 
recursos econòmics per fer-ho possible és tan gran, que el principi d’oportunitat ens fa 
reivindicar que el tram del riu a la comarca del Baix Llobregat ha de ser mereixedor 
de que totes les noves inversions en infraestructures que s’executin destinin una part a 
la millora d’aquest espai natural.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació i supressió del punt 8

8. El fet de que des de l’administració competent s’hagi decidit, a efectes ope-
ratius, dividir els continguts establerts al Planejament Territorial vigent de manera 
sectorial: per una banda aquest PDU d’infraestructures i per altra el PDU d’activitat 
econòmica del Baix Llobregat nord, també aprovat inicialment, esdevindran cohe-
rents i adequats a les diferents escales implicades: de país, metropolitana i local. És 
per això que cal: 
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a) Definir amb precisió quins són els topalls màxims i mínims de desenvolupa-
ment i la futura configuració del sistema urbà conjunt dels municipis implicats amb 
coherència amb el sistema d’infraestructures a establir i la protecció i millora del 
sistema d’espais oberts.

b) Analitzar com el pas d’infraestructures energètiques, com el gaseoducte, pot 
afectar ala implantació de noves reserves d’infraestructures de mobilitat, per tal 
d’evitar superposicions de traçats i riscos en la seguretat del territori.

c) Tenir present els espais fluvials com a estructura vertebradora del territori co-
marcal i de tot el conjunt d’espais naturals agrícoles i connectors a diverses escales, 
concretant i completant amb la precisió del planejament urbanístic les determinaci-
ons del planejament territorial (PTMB) pel que fa al Sistema d’Espais Oberts.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
D’addició del punt 9

9 Modificar del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, o aprovar altres figures 
jurídiques equivalents, perquè estableixi que no és possible generar nou sòl urba-
nitzable, i que fins i tot desclassifiqui sòl urbanitzable no delimitat, i per tant, que a 
partir d’ara es centrin els esforços en executar el sòl urbanitzable delimitat i espe-
cialment, la remodelació dels espais urbans (tant residencials com industrials) abans 
que es degradin.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (7)
De supressió de l’enunciat del punt 10

10. Excloure del PDU les següents infraestructures viàries: 
La prolongació de la B40 d’Abrera cap a l’Alt Penedès. Aquest vial ocasiona 

greus problemes territorials, atès que es comporta com a una variant de l’AP7, afec-
tant espais d’interès natural i tensionant el creixement dels municipis. Hores d’ara 
els esforços s’han de focalitzar només en finalitzar el tram Abrera-Terrassa, de for-
ma que sigui possible la connexió A2/C58.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (8)
De modificació del punt 10.a

a) Instar al Govern de l’Estat a desprogramar l’eix viari de la B40 pel que fa al 
tram Abrera - Sant Sadurní, sens perjudici de desprogramar altres trams del recor-
regut.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (9)
De supressió del punt 11

11. Realitzar un estudi acurat de la mobilitat associada a les variants viàries pre-
vistes en el Pla Director. En concret com afecten els bulevards a la qualitat urbana 
dels espais per on transiten (possible augment de la contaminació atmosfèrica, lu-
mínica, acústica, efecte barrera) i a la viabilitat dels diversos connectors biològics 
de la comarca.

També caldrà afegir per aquest tipus de vies urbanes i interurbanes de caràcter 
metropolità, a considerar com a espais públics estructurants (bulevards), la configu-
ració dels espais adequats per a la mobilitat de vianants, bicicletes, altres mitjans de 
mobilitat individual i transport públic.
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Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (10)
De supressió del punt 12

12. El PDU_RMA cal que incorpori de manera adequada un estudi conjunt de 
totes les línies ferroviàries proposades i les corresponents implicacions territorials 
que comporten, tot tenint en compte els següents aspectes: 

– Establir la prioritat inversora del PDU en el ferrocarril per a la millora i per-
llongació del sistema de rodalies i per a la millora i perllongació del transport de 
mercaderies.

– Possibilitats de simplificar, unificar o compactar amb traçats contigus i per tant 
fer més econòmics i fàcils d’execució determinats elements de la xarxa ferroviària 
com seria el cas de la LOT, el ETF i els FGC Bages, - Pel que fa al Corredor Medi-
terrani Ferroviari de mercaderies cal pensar a mig i llarg termini, en una connexió 
alternativa al pas únic pel Penedès de totes els trens de mercaderies peninsulars. En 
aquest sentit caldrà recuperar l’estudi del ETF entre Igualada i la Ròtula per a con-
nectar les mercaderies amb origen o destí cap a la Vall de l’Ebre, el Nord, l’interior 
de la Península i Portugal. La qual cosa tindrà incidència sobre les reserves ferrovi-
àries fetes pel vigent PDU del ETF.

– La connexió del ETF amb el Port de Barcelona i el Corredor Mediterrani i que 
forçosament ha de tenir lloc a través del territori de la Ròtula, implica una incidèn-
cia clara sobre l’intercanviador carretera-ferrocarril que els planejaments territorial 
i sectorial vigents (PTMB i PITC) estableixen entre Martorell i Sant Esteve Sesro-
vires de manera poc definida, ja que és el Planejament Director Urbanístic el que ha 
de situar amb precisió aquesta infraestructura amb el detall suficient per a establir 
les corresponents reserves urbanístiques per a l’intercanviador i les corresponents 
connexions ferroviàries i viàries.

– Cal que el PDU acabi de definir i concretar la localització de les noves estaci-
ons i la millora de les existents, enteses totes elles com a nous punts de centralitat 
territorial pel que fa a les de mercaderies i urbana o metropolitana pel que fa a les 
de viatgers amb les implicacions i determinacions sobre les reserves i altres deter-
minacions urbanístiques que això comporta.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 21278 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 21.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 21278)

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

1. Revisar, en el marc de la implantació del projecte T-Mobilitat el marc tarifari 
aplicable als transports del municipi de Mataró de forma coherent amb la resta de 
municipis metropolitans.

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

2. Analitzar la millora de les comunicacions entre el Maresme i l’aeroport del 
Prat, a partir de la infraestructura existent, de forma que es permetin potenciar in-
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tercanvis ràpids entre la línia ferroviària del Maresme i la línia d’accés a l’accés a 
l’aeroport.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 21207 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 21.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 21207)

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

1. Fer efectiva, abans de finalitzar l’any 2018, la Instrucció 1/2018 1/2008 de 
l’ICS per a la millora assistencial de l’Atenció Primària Metropolitana Nord fixant 
les agendes ordinàries dels metges de família i pediatres dels centres d’atenció pri-
mària de l’Àrea Metropolitana Nord en un màxim de 23 visites presencials i 5 no 
presencials per dia.

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

2. Dotar, abans de finalitzar l’any 2018, als centres d’atenció primària de l’Àrea 
Metropolitana Nord de nous facultatius, especialment d’especialistes en Medicina 
Familiar i Comunitària i Pediatria complint amb el compromís adquirit en la Ins-
trucció 1/2018, en el període estipulat màxim de 18 mesos.

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

3. Garantir, a través del compliment dels acords adoptats en la Instrucció 1/2008 
de l’ICS per a la millora assistencial de l’Atenció Primària Metropolitana Nord, la 
qualitat en la prestació de l’assistència sanitària i la conciliació de la vida personal 
i laboral dels professionals sanitaris de l’atenció primària de l’Àrea Metropolitana 
Nord, per tal que els professionals desenvolupin la seva tasca assistencial en les mi-
llors condicions possibles.
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Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de la carretera 
B-40 entre Abrera i Sant Sadurní d’Anoia
250-00381/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 21229; 21277 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 21.11.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 21229)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del punt 1

1. Retirar del projecte de Pla Director d’infraestructures del node Marto-
rell-Abrera la proposta d’ampliació de l’eix viari B-40 (Quart Cinturó), pel que fa 
al tram Abrera - Sant Sadurní d’Anoia així com retirar l’eix anomenat cinturó oest, 
que connectaria l’incompliment normatives de construcció i seguretat la B-40 i el 
polígon industrial «Barcelonès» d’Abrera (i aquest amb AP-7).

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De modificació del punt 2

2. Redactar una memòria social i ambiental del projecte que inclogui un estudi 
de mobilitat més profund, tant de viatgers com de mercaderies, contemplant els nous 
escenaris abans esmentats (gratuïtat AP-7, Tercer fil, servei regionals Vilafranca -  
Barcelona, ampliació R8...) que revisi la idoneïtat de les infraestructures proposades, 
especialment aquelles amb un major impacte social i territorial. I contemplar els 
creixements actuals i futurs i la mobilitat que això generarà en aquest àmbit.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
De modificació del punt 3

3. Traslladar la documentació sobre aquesta proposta d’ampliació de l’eix viari 
B-40 a la comissió redactora del Pla Territorial, i a les comissions de seguiment cre-
ades a nivell territorial, com la que disposa el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, 
així com els ajuntaments afectats.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
D’addició d’un nou punt 5

5. Obrir una mesa bilateral Ministeri-Generalitat per debatre aquest tema.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 21277)

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

1. Instar al Govern de l’Estat a desprogramar l’eix viari de la B40 pel que fa al 
tram Abrera - Sant Sadurní, sens perjudici de desprogramar altres trams del recor-
regut.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Actualitzar l’estudi sobre els escenaris demogràfics, econòmics i de mobilitat, 
tant de viatgers com de mercaderies, contingut al PDUI, tenint en compte (gratuïtat 
AP-7, Tercer fil, servei regionals Vilafranca - Barcelona, ampliació R8...) que revisi 
la idoneïtat de les infraestructures proposades, especialment aquelles amb un major 
impacte social i territorial.

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

3. Traslladar la documentació sobre aquesta proposta d’ampliació de l’eix viari 
B-40 a la comissió redactora del Pla Territorial, i a la comissió de seguiment creada 
a nivell territorial.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya contra els abusos sexuals als 
infants
401-00005/12

LECTURA EN EL PLE

Sessió 20, 22.11.2018, DSPC-P 29

Aquesta setmana han coincidit dues dates de reconeixement i visibilització dels 
drets dels infants: dimarts, 20 de novembre, era el Dia Mundial dels Drets dels In-
fants; dilluns, dia 19, era el Dia Mundial per la Prevenció de l’Abús Sexual Infantil.

A Catalunya, malgrat la manca de dades sobre aquesta qüestió, tots els estudis 
apunten que almenys un de cada cinc nens i nenes pateix o ha patit abús sexual 
abans de complir els disset anys. D’aquests, un 60% mai no rebrà cap tipus d’ajuda, 
i el 90% no en dirà res fins a l’edat adulta.

La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant, del 1989, i la 
normativa vigent a Catalunya i a Espanya en matèria d’infància reconeixen als in-
fants i adolescents el dret a ésser protegits de qualsevol forma de violència, inclòs 
l’abús sexual, i el deure dels poders públics d’adoptar mesures perquè aquesta pro-
tecció sigui efectiva.

El Parlament de Catalunya ha aprovat en nombroses ocasions propostes i mo-
cions per a abordar, de manera integral, la lluita contra tot tipus de maltractaments i 
d’agressions als nens i nenes del nostre país, també les sexuals. Han estat iniciatives 
que sempre han estat formulades des de la perspectiva de l’infant com a subjecte de 
drets.

Lamentablement, però, la realitat no millora. Entre molts altres motius, perquè 
no s’aconsegueix trencar el tabú que pesa quan es tracta aquesta qüestió en la nostra 
societat, pel fet que en un 85% dels casos l’abusador és algú de l’entorn familiar de 
l’infant.

Cal trencar aquest tabú i, com a institució compromesa en la lluita contra aquesta 
xacra que destrossa vides des de la infantesa, amb aquesta declaració el Parlament 
vol contribuir a treure de la foscor una realitat que existeix als nostres barris i a les 
nostres famílies. De la mateixa manera que fa anys que lluita contra la violència 
masclista, el Parlament de Catalunya es compromet a treballar per modificar la per-
cepció d’afer privat de la violència sexual contra infants.

El Parlament expressa la solidaritat envers les víctimes d’abusos sexuals infan-
tils, i la necessitat de prendre consciència de la gravetat d’aquestes situacions i de les 
dificultats que pateixen les víctimes a l’hora de presentar denúncies d’aquests tipus 
de delictes. Així mateix, insta els diversos poders executius i legislatius, i també el 
poder judicial, a revisar normes, protocols i circuits per a millorar la prevenció, la 
detecció, la intervenció i la recuperació de les víctimes d’aquest tipus d’abús.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2018
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre el compliment 
de la Resolució 797/XI, sobre el suport a les vies legals i segures 
d’accés al dret d’asil i sobre l’exercici del dret a la llibertat de 
circulació
354-00060/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CatECP (reg. 21808).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 21.11.2018.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre les funcions 
de les delegacions a l’exterior
354-00061/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Susana Beltrán García, del GP Cs (reg. 22151).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 21.11.2018.

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

Proposta d’audiència en comissió del director de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la 
corrupció i de protecció dels denunciants
352-00103/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21818).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Transparència 
Internacional amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la 
corrupció i de protecció dels denunciants
352-00104/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21818).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió del fiscal superior de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de 
protecció dels denunciants
352-00105/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21818).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió del president del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de lluita 
contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00106/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21818).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Foment del 
Treball amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció 
i de protecció dels denunciants
352-00107/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21818).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec 
amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de 
protecció dels denunciants
352-00108/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21818).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00109/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21818).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00110/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21818).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Maria Eugènia Gay, degana del 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de lluita contra la corrupció i protecció dels denunciants
352-00111/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21818).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió de Helen Darbishire, representant 
d’Access Info Europe, amb relació a la Proposició de llei de lluita 
contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00121/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22110).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Corredor, representant 
de Más Democracia, amb relació a la Proposició de llei de lluita 
contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00122/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22110).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Juan Carlos Galindo, expert en 
prevenció de blanqueig de capitals, amb relació a la Proposició de 
llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00123/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22110).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Rafael Rubio, professor de dret 
constitucional, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la 
corrupció i de protecció dels denunciants
352-00124/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22110).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió de Manuel Conthe, exdirector de la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors, amb relació a la Proposició 
de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00125/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22110).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’Elisa de la Nuez, advocada 
de l’Estat, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la 
corrupció i de protecció dels denunciants
352-00126/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22110).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la fundació 
Hay Derecho amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la 
corrupció i de protecció dels denunciants
352-00127/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22110).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’Albert Sánchez Graells, professor 
de dret i expert en contractació pública i prevenció del frau, amb 
relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de 
protecció dels denunciants
352-00128/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22110).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió de Rodrigo Tena, notari, amb 
relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de 
protecció dels denunciants
352-00129/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22110).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió de David Velázquez Vioque, 
advocat expert en compliment normatiu («compliance»), amb relació 
a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels 
denunciants
352-00130/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22110).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Miguel Trias Sagnier, catedràtic 
de dret mercantil d’ESADE i expert en governança, amb relació a la 
Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels 
denunciants
352-00131/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22110).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Farrando Miguel, 
catedràtic de dret mercantil de la Universitat Pompeu Fabra i expert 
en governança, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la 
corrupció i de protecció dels denunciants
352-00132/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22110).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió de Jaime Velázquez Vioque, expert 
en governança, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la 
corrupció i de protecció dels denunciants
352-00133/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22110).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió del director de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la 
corrupció i de protecció dels denunciants
352-00134/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22110).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de lluita 
contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00135/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22110).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió del síndic de greuges amb relació 
a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels 
denunciants
352-00151/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 22115).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió de Simona Levi, representant 
d’Xnet, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la 
corrupció i de protecció dels denunciants
352-00152/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 22115).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Comissió 
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública amb relació a 
la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels 
denunciants
352-00153/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 22115).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de lluita 
contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00154/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 22115).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 6, tinguda el 15.11.2018, DSPC-C 111.
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Sol·licitud de compareixença de Pau Parals Oliveras, coordinador 
del Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes, davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la política 
universitària
356-00223/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 6, tinguda el 15.11.2018, DSPC-C 111.

Sol·licitud de compareixença de Josep Samitier, president de 
l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca, davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la política 
universitària
356-00224/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 6, tinguda el 15.11.2018, DSPC-C 111.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Igualtat, Migracions 
i Ciutadania davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre el Programa 
català de refugi
356-00242/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 21809).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.

Sol·licitud de compareixença d’Alberto Semidey Viloria, representant 
de l’Associació de Jubilats de Veneçuela, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi 
sobre la situació dels jubilats de Veneçuela residents a Catalunya
356-00244/12

SOL·LICITUD

Presentació: Susana Beltrán García, del GP Cs (reg. 22152).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 21.11.2018.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’una representació de la Xarxa de Clústers de 
Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a 
informar sobre la situació i els resultats dels clústers
357-00139/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 6, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 111.

Compareixença de Pau Parals Oliveras, coordinador del Consell 
de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes, davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la política universitària
357-00140/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 6, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 111.

Compareixença de Josep Samitier, president de l’Associació Catalana 
d’Entitats de Recerca, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
per a informar sobre la política universitària
357-00141/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 6, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 111.

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Designació d’un diputat interventor per al període pressupostari del 
2018
231-00001/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 20, 21.11.2018, DSPC-P 28

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de novembre de 2018, a proposta 
de la Mesa Ampliada, d’acord amb l’article 37.5 del Reglament, ha designat Marc 
Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari Republicà, diputat interventor per al 
període pressupostari del 2018, a conseqüència de la renúncia a la condició de dipu-
tat al Parlament de Catalunya de David Rodríguez i González (tram. 231-00001/12).

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2018
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió
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