
TAUL A DE CONT INGUT

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 per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

Projecte de llei d’ordenació del litoral
200-00007/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre el garantiment de la neutralitat política en l’àmbit de l’en-
senyament
202-00029/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya
202-00030/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria 
de tributs cedits per l’Estat
202-00031/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 12

Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a refondre la 
normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
202-00032/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 12

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 7/2018, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen mesures transitòries 
per continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar 
per a determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, 
de prestacions socials de caràcter econòmic
203-00007/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 12

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració dels drets humans a Nicaragua
250-00376/12
Rectificació del text presentat 16

Proposta de resolució sobre el projecte Jardins de Sa Riera, a Begur
250-00451/12
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17
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Proposta de resolució sobre la inversió i la gestió de l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre
250-00452/12
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució contra la impunitat i l’indult dels independentistes encausats 
pel cop a la democràcia a Espanya durant el setembre i l’octubre del 2017
250-00453/12
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el pla de prevenció i control de l’hepatitis C
250-00454/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la condemna al boicot antisemita i xenòfob a un partit 
de waterpolo entre les seleccions d’Espanya i Israel
250-00455/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la llengua de signes a les escoles
250-00456/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Sitges
250-00457/12
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’harmonia del conjunt històric del 
pont de Besalú
250-00458/12
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’increment de recursos materials i humans del jutjat 
de Girona encarregat de conèixer els plets sobre clàusules abusives en préstecs i 
crèdits hipotecaris
250-00459/12
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’increment de recursos materials i humans del jutjat 
de Tarragona encarregat de conèixer els plets sobre clàusules abusives en préstecs 
i crèdits hipotecaris
250-00460/12
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el reconeixement del personal auxiliar d’educació es-
pecial i dels drets dels alumnes amb necessitats educatives especials
250-00461/12
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’auge del neofeixisme
250-00463/12
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la situació al Consell General del Poder Judicial i el 
Tribunal Suprem
250-00464/12
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21
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Proposta de resolució sobre el reconeixement de la feina feta pels cossos policials 
i els servidors de la justícia en el marc de l’operació policial Bacar contra diverses 
activitat il·legals
250-00465/12
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans amb finalitats 
d’explotació sexual
250-00466/12
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la desaparició forçada 
de menors
250-00467/12
Tramesa al Ple 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la desaparició forçada 
de menors
250-00468/12
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’abandonament del sistema d’identificació verificada 
de Catalunya
250-00469/12
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre les accions dutes a terme per l’Assemblea Nacional 
Catalana contra la competitivitat de les empreses catalanes
250-00470/12
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret a la igualtat i a la no-discrimi-
nació de les persones amb variacions intersexuals
250-00471/12
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el millorament d’algunes deficiències sanitàries al Sol-
sonès
250-00472/12
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la conscienciació sobre els efectes i l’impacte en el 
medi ambient de l’abús del plàstic
250-00473/12
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre les emissions de les grans instal·lacions de combustió
250-00474/12
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament de jutges, fiscals, 
agents de la policia judicial i altres servidors de la justícia
250-00475/12
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la situació política a Veneçuela
250-00476/12
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25
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Proposta de resolució sobre la llista d’espera per a rebre un implant coclear
250-00477/12
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’enviament d’un representant al Consell Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salut
250-00478/12
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures de suport per a l’autoconsum 
d’energia elèctrica
250-00479/12
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels professionals dels centres 
dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
250-00480/12
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent d’una cimera d’emergència per 
a planificar i coordinar l’acollida de menors no acompanyats
250-00481/12
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la seguretat de les persones al mar
250-00482/12
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre els protocols d’actuació enfront dels atacs informàtics
250-00483/12
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la millora del servei de la línia E2 d’autobusos exprés 
de Lleida
250-00484/12
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la millora del trànsit entre Lleida i Montblanc
250-00485/12
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre els ajuts i el pagament de la política agrària comuna
250-00486/12
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la sobreocupació d’autobusos interurbans
250-00487/12
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats
250-00488/12
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals
250-00489/12
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament de jutges, fiscals i al-
tres servidors de la justícia i agents de la policia judicial
250-00490/12
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29
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Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària per al projecte i la construc-
ció d’un centre de dia i una residència al Prat de Llobregat
250-00491/12
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la reducció del període mitjà de pagament de la Ge-
neralitat als proveïdors
250-00492/12
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la construcció d’un parc de bombers a Almacelles
250-00493/12
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la planificació per al pagament mensual de les com-
pensacions econòmiques als bombers voluntaris
250-00494/12
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre el foment del model de formació professional dual
250-00495/12
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament dels servidors públics
250-00496/12
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre les contradiccions entre el manament parlamentari i les 
instruccions de regulació d’ús dels dispositius conductors d’energia
250-00497/12
Presentació: GP CatECP 32

Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou Hospital Josep Tru-
eta, a Girona
250-00498/12
Presentació: GP Cs 33

Proposta de resolució sobre l’augment de la despesa pública en cultura
250-00499/12
Presentació: GP CatECP 34

Proposta de resolució sobre la renovació de la concessió administrativa de la gestió 
de dos locals de restauració situats a la Platja Llarga de Tarragona
250-00500/12
Presentació: SP PPC 35

Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la desaparició forçada 
de menors
250-00501/12
Presentació: GP ERC 36

Proposta de resolució sobre les llevadores
250-00502/12
Presentació: GP Cs, GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units, GP CatECP, SP PPC 38

Proposta de resolució sobre el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
250-00503/12
Presentació: GP CatECP 40

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials de Catalunya
250-00504/12
Presentació: GP PSC-Units 40

Proposta de resolució de suport a les dones afectades per esterilitzacions força-
des al Perú
250-00505/12
Presentació: Francesc de Dalmases i Thió, juntament amb un altre diputat del GP JxCat, Ruben 
Wagensberg Ramon, del GP ERC, Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units, Susanna Segovia 
Sánchez, del GP CatECP, Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 42



BOPC 212
29 de novembre de 2018

Taula de contingut 6

Proposta de resolució sobre el tancament de dos restaurants de la Platja Llarga de 
Tarragona situats en un espai de l’antiga Ciutat Residencial de Tarragona
250-00506/12
Presentació: GP Cs 43

Proposta de resolució sobre l’atorgament d’ajuts extraordinaris als municipis afec-
tats pels aiguats del 15 de novembre de 2018 i per a la inversió en el manteniment 
de les infraestructures de mobilitat al territori
250-00507/12
Presentació: GP CatECP 44

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2018, sobre el Consorci Mar Parc 
de Salut de Barcelona, corresponents als exercicis del període 2012-2015
256-00018/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 46
Termini per a proposar compareixences 46

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups 
de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la monarquia
252-00016/12
Presentació: GP JxCat, GP ERC, GP CatECP, SP CUP-CC 46
Tramitació pel procediment d’urgència 48

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària i comunitària
302-00034/12
Presentació: GP PSC-Units 48

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la funció pública
302-00035/12
Presentació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 50

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la Generalitat
302-00036/12
Presentació: SP PPC 51

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra les violències 
masclistes
302-00037/12
Presentació: GP CatECP 51

Moció subsegüent a la 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
302-00038/12
Presentació: GP ERC 53

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals
302-00039/12
Presentació: GP Cs 54

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat de cuidar els pro-
fessionals de la salut
302-00040/12
Presentació: GP Cs 55

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant corresponent al 2018
360-00009/12
Presentació: síndic de Greuges 56
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al tercer període de sessions
244-00008/12
Acord 57

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12
Substitució de diputats 57

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
410-00014/12
Substitució de diputats 58

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
412-00006/12
Substitució de diputats 58

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la 
Gent Gran
406-00003/12
Adscripció de diputats del GP PSC-Units; SP CUP-CC 59

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00001/12
Designació de membres 59

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
413-00002/12
Constitució, elecció de la coordinadora i designació d’especialistes, tècnics o membres d’en-
titats ciutadanes 60

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 21/XII, relativa a l’Informe de fiscalització 
31/2016, sobre el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, corresponent a l’exercici 
del 2013
290-00012/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  61

Control del compliment de la Resolució 23/XII, relativa a l’Informe de fiscalització 
2/2017, sobre el Consorci Urbanístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes, correspo-
nent al 2015
290-00014/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  67

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 16/XII, sobre la problemàtica social generada 
per l’ocupació il·legal d’habitatges
390-00016/12
Designació de la Comissió competent 67

Control del compliment de la Moció 17/XII, sobre les infraestructures que són com-
petència de la Generalitat
390-00017/12
Designació de la Comissió competent 67
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Control del compliment de la Moció 18/XII, sobre les infraestructures i el transport 
públic
390-00018/12
Designació de la Comissió competent 68

Control del compliment de la Moció 19/XII, sobre la igualtat d’oportunitats en el 
temps educatiu
390-00019/12
Designació de la Comissió competent 68

Control del compliment de la Moció 20/XII, sobre l’agenda 2030 per al desenvolu-
pament sostenible
390-00020/12
Designació de la Comissió competent 68

Control del compliment de la Moció 21/XII, sobre els plans exteriors d’emergència 
de les centrals nuclears
390-00021/12
Designació de la Comissió competent 68

Control del compliment de la Moció 22/XII, sobre la seguretat viària
390-00022/12
Designació de la Comissió competent 68

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a donar compte de 
la modificació en la composició del Govern
350-00003/12
Anunci 69

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença d’Emilie Rivas, responsable de polítiques d’infància a 
Catalunya de Save the Children, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies perquè presenti l’informe «Sota el mateix sostre»
356-00245/12
Sol·licitud 69

Sol·licitud de compareixença de representants de la Unió de Mossos per la Cons-
titució davant la Comissió d’Interior perquè exposin la situació dels agents del Cos 
de Mossos d’Esquadra amb relació a llur activitat associativa
356-00250/12
Sol·licitud 69

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

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
Substanciació 69

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
Substanciació 70

Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Projecte Castor
357-00136/12
Substanciació 70

Compareixença d’Alfons Montserrat Esteller, exalcalde d’Alcanar, en qualitat de tes-
timoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00001/12
Substanciació 70
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Cata-
lunya (Pinfrecat20) i Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos 
de Catalunya (Precat20)
334-00037/12 i 334-00038/12
Presentació: Conseller, del Departament de Territori i Sostenibilitat 70
Tramesa a la Comissió 71

Informe sobre l’acompliment de les actuacions estadístiques corresponents al Pro-
grama anual d’actuació estadística per al 2017
334-00039/12
Presentació: Conseller, del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 71

Informe corresponent al 2018 i Memòria corresponent al 2017 del Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts
334-00040/12 i 334-00041/12
Presentació: president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 72

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 5234/2018, interposat pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, contra l’acord de la Mesa del 8 d’octubre de 2018 de confirmació de 
l’acord de la Mesa del 4 d’octubre de 2018 pel qual es desestima la reconsideració 
de donar efectes jurídics als escrits presentats sobre delegacions de vot
383-00008/12
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 72
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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 per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 30.11.2018 al 14.12.2018).
Finiment del termini: 17.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Projecte de llei d’ordenació del litoral
200-00007/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 30.11.2018 al 14.12.2018).
Finiment del termini: 17.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre el garantiment de la neutralitat política en 
l’àmbit de l’ensenyament
202-00029/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 30.11.2018 al 14.12.2018).
Finiment del termini: 17.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de 
maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
202-00030/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 30.11.2018 al 14.12.2018).
Finiment del termini: 17.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.
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Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
202-00031/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 30.11.2018 al 14.12.2018).
Finiment del termini: 17.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a 
refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
202-00032/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 30.11.2018 al 14.12.2018).
Finiment del termini: 17.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 7/2018, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen mesures 
transitòries per continuar percebent la prestació per al manteniment 
de les despeses de la llar per a determinats col·lectius que regula 
l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials 
de caràcter econòmic
203-00007/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 22431 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.11.2018

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de novembre de 2018, 
ha pres coneixement del Decret llei 7/2018, de 20 de novembre, pel qual s’establei-
xen mesures transitòries per continuar percebent la prestació per al manteniment de 
les despeses de la llar per a determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, publicat al 
DOGC 7753, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el con-
troli pel procediment que estableix l’article 155 del Reglament del Parlament s’inicia 
el dia 23 de novembre de 2018.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 20 de novembre de 2018, 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG18TSF1250 Projecte de decret llei pel qual s’estableixen 
mesures transitòries per continuar percebent la prestació per al manteniment de 
les despeses de la llar per a determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 20 de novembre de 2018.
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Decret llei 7/2018, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen mesures 
transitòries per continuar percebent la prestació per al manteniment de 
les despeses de la llar per a determinats col·lectius que regula l’article 
20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic

El president de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, d’acord amb el que 

estableix l’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, un 

dels instruments de lluita contra la pobresa que estableix el Parlament de Catalunya, 
formula un conjunt de prestacions i actuacions que tenen com a finalitat donar su-
port adequat a totes les persones que ho necessiten i atendre’n les necessitats bàsi-
ques de la vida. A més, assenyala la importància d’establir ajuts assistencials per a 
persones amb pensions molt baixes, una bona part de les quals són persones grans, 
i garanteix uns ingressos econòmics dignes a les persones en situació de necessitat, 
és a dir, la situació derivada de qualsevol contingència que té lloc o apareix en el 
transcurs de la vida d’una persona i que li impedeix fer-se càrrec de les despeses 
essencials per al manteniment propi o per al manteniment de les persones que inte-
gren la unitat familiar o la unitat de convivència a la qual pertany.

Una de les prestacions creades per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, és la prestació 
per al manteniment de despeses de la llar per a determinats col·lectius que regula 
l’article 20, que té com a destinatàries les persones que no poden atendre amb els 
seus ingressos les despeses pròpies del manteniment de la llar habitual, pel fet que 
el cònjuge o el familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb qui com-
partia aquestes despeses, i de qui depenia econòmicament, ha mort.

La quantia mensual d’aquesta prestació, així com el límit màxim d’ingressos per 
poder ser beneficiari, s’estableixen anualment per la Llei de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya.

L’aprovació de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exer-
cici 2018 no va ser possible per la convocatòria de les eleccions al Parlament de 
Catalunya de 21 de desembre de 2017. Per tant, es va produir la pròrroga de la Llei 
4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, 
i no es va poder actualitzar la seva disposició addicional trenta-quatrena que, en re-
lació amb la prestació per al manteniment de les despeses la llar per a determinats 
col·lectius, establia el límit d’ingressos totals anuals per tenir dret a accedir a la pres-
tació i el límit d’ingressos totals anuals per continuar percebent la prestació per les 
persones que ja n’eren perceptores.

La disposició addicional cinquanta-unena, apartat 3, de la Llei 6/2018, de 3 de 
juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, va establir que per a tot 
l’any 2018 les quanties mínimes de les pensions contributives del Sistema de la Se-
guretat Social s’incrementarien en un 2,75% addicional al 0,25% d’augment experi-
mentat per aquestes pensions el gener d’aquest any 2018.

Aquest increment total de les quanties mínimes de les pensions contributives del 
Sistema de la Seguretat Social pot suposar la reducció de l’import o fins i tot l’extinció 
del dret de la persona perceptora de la prestació per al manteniment de les despeses 
de la llar, en superar els seus ingressos el límit que estableix la disposició addicional 
trenta-quatrena de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Per tant, amb la conjunció d’aquestes dues circumstàncies extraordinàries (pròr-
roga pressupostària a la Generalitat de Catalunya i increment extraordinari de les 
pensions estatals amb efectes retroactius de set mesos), s’ha produït aquesta situació 
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indesitjable que afecta persones perceptores de prestacions contributives del Sistema 
de Seguretat Social en el seu import mínim.

En conseqüència, és urgent i respon a criteris de justícia social evitar aquest efec-
te col·lateral involuntari i no pretès de pèrdua de drets adquirits. Per això, mitjançant 
l’aprovació d’aquest Decret llei, el Govern de la Generalitat pretén garantir que totes les 
persones que ja n’eren beneficiàries puguin continuar percebent la prestació que pre-
veu l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, amb efectes de l’1 de gener de 2018.

Tot el que s’ha exposat determina que sigui imprescindible aquesta intervenció 
normativa immediata per part del Govern, atès que la consecució d’aquest objectiu 
imprescindible per satisfer una necessitat social de primer ordre amb la celeritat re-
querida no pot ser atesa recorrent al procediment legislatiu ordinari.

Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de no-
vembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta del conseller de 
Treball, Afers Socials i Famílies i del vicepresident del Govern i conseller d’Econo-
mia i Hisenda, i d’acord amb el Govern,

Decreto: 

Article 1. Continuïtat en la prestació per al manteniment de les despeses 
de la llar per a determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
Les persones beneficiàries d’una pensió contributiva de la Seguretat Social que 

com a conseqüència de l’increment experimentat en la mateixa pensió per la Llei 
6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2018 hagin 
vist reduït o hagin perdut el seu dret a percebre la prestació per al manteniment de 
les despeses de la llar com a conseqüència de la superació del topall d’ingressos que 
preveu la disposició addicional trenta-quatrena de la Llei 4/2017, del 28 de març, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, continuaran percebent la 
prestació per al manteniment de les despeses de la llar fins a l’entrada en vigor de la 
propera Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Article 2. Quanties percebudes en virtut de la normativa anterior
No són exigibles les quanties percebudes per les persones beneficiàries de la 

prestació objecte d’aquest Decret llei que hagin estat meritades en excés des de l’1 
de gener de 2018, amb motiu de l’entrada en vigor de la disposició addicional cin-
quanta-unena, apartat 3, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any 2018.

Disposicions finals

Primera. Habilitació
Es faculta el conseller o consellera del departament competent en matèria de 

prestacions socials perquè, en el seu àmbit competencial, pugui aprovar les disposi-
cions necessàries per a l’efectivitat i el control d’aquest Decret llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei 
cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 20 de novembre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Chakir El Hom-

rani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies; Pere Aragonès i Garcia, 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
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Antecedents del Decret llei
1. Text del Projecte de Decret llei pel qual s’estableixen mesures transitòries per 

continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a 
determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter econòmic, aprovat pel Govern a la sessió de data 20 
de novembre de 2018.

2. Versió del text del Projecte de llei d’actualització del topall d’ingressos per 
continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a 
determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter econòmic, de 31 d’octubre de 2018.

3. Informe justificatiu, primera versió, de la Direcció General de Protecció Soci-
al de 6 de novembre de 2018.

4. Informe econòmic, primera versió, de la sub-directora general de Planificació 
i Gestió Pressupostària, de 7 de novembre de 2018.

5. Comunicació d’inici de la tramitació, del secretari general al secretari del Go-
vern, de 7 de novembre de 2018.

6. Informe jurídic final de 8 de novembre de 2018.
7. Informe de la Direcció General de Pressupostos, primera versió, d’11 de no-

vembre de 2018.
8. Versió del text del Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures transitòries 

per continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar 
per a determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de ju-
liol, de prestacions socials de caràcter econòmic, de 12 de novembre de 2018.

9. Informe justificatiu, segona versió, de la Direcció General de Protecció Social 
de 12 de novembre de 2018.

10. Informe econòmic, segona versió, de la sub-directora general de Planificació 
i Gestió Pressupostària, de 12 de novembre de 2018.

11. Informe jurídic de 12 de novembre de 2018.
12. Informe de la Direcció General de Pressupostos, segona versió, de 12 de no-

vembre de 2018.
13. Informe de la Intervenció General de 12 de novembre de 2018.
14. E-mail amb el vist i plau de la interventora general a la versió del text del 12 

de novembre de 2018.
15. Versió del text del Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures transitòries 

per continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per 
a determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter econòmic, consolidat al Consell Tècnic Ap. IV A, de 
13 de novembre de 2018.

16. Certificat del Consell Tècnic Ap. IV A, de 13 de novembre de 2018.
17. Decret llei 7/2018, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen mesures transi-

tòries per continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la 
llar per a determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, publicat al DOGC núm. 7753 - 
22.11.2018.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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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 violència i la vulneració dels drets 
humans a Nicaragua
250-00376/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 22792 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Susanna Se-

govia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, co-
muniquen a la Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en la proposta 
de resolució sobre la violència i vulneració de drets humans a Nicaragua (tram. 250-
00376/12) presentada l’1 d’octubre de 2018 i amb número de registre 017548.

On hi diu: 
«5. Sol·licita al Govern de Nicaragua»
Hi ha de dir: 
«Insta al Govern de la Generalitat a demanar al Govern de Nicaragua»

On hi diu: 
«6. Demana al Govern de Nicaragua.»
Hi ha de dir: 
«Insta al Govern de la Generalitat a demanar al Govern de Nicaragua»

On hi diu: 
«7. Sol·licita al Govern de Nicaragua.»
Hi ha de dir: 
«Insta al Govern de la Generalitat a sol·licitar al Govern de Nicaragua»

On hi diu: 
«9. Insta a la comunitat internacional»
Hi ha de dir: 
«9. Insta al Govern de la Generalitat a sol·licitar a la comunitat internacional 

perquè exerceixi»

On hi diu: 
«10. Insta a les autoritats competents a cercar»
Hi ha de dir: 
«10. Insta a les autoritats competents de l’Estat espanyol perquè cerquin»

On hi diu: 
«11. Fa trasllat dels acords a l’ambaixador de la República de Nicaragua a Espa-

nya i al Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació.»
Hi ha de dir: 
«11. Insta al Govern de la Generalitat a donar trasllat dels acords d’aquesta re-

solució.»

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP, porta-

veus
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Proposta de resolució sobre el projecte Jardins de Sa Riera, a Begur
250-00451/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre la inversió i la gestió de l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre
250-00452/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució contra la impunitat i l’indult dels 
independentistes encausats pel cop a la democràcia a Espanya 
durant el setembre i l’octubre del 2017
250-00453/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.
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Proposta de resolució sobre el pla de prevenció i control de 
l’hepatitis C
250-00454/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre la condemna al boicot antisemita i 
xenòfob a un partit de waterpolo entre les seleccions d’Espanya i 
Israel
250-00455/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre la llengua de signes a les escoles
250-00456/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.
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Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Sitges
250-00457/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’harmonia del conjunt 
històric del pont de Besalú
250-00458/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre l’increment de recursos materials i 
humans del jutjat de Girona encarregat de conèixer els plets sobre 
clàusules abusives en préstecs i crèdits hipotecaris
250-00459/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.
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Proposta de resolució sobre l’increment de recursos materials i 
humans del jutjat de Tarragona encarregat de conèixer els plets 
sobre clàusules abusives en préstecs i crèdits hipotecaris
250-00460/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre el reconeixement del personal auxiliar 
d’educació especial i dels drets dels alumnes amb necessitats 
educatives especials
250-00461/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre l’auge del neofeixisme
250-00463/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.
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Proposta de resolució sobre la situació al Consell General del Poder 
Judicial i el Tribunal Suprem
250-00464/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la feina feta pels 
cossos policials i els servidors de la justícia en el marc de l’operació 
policial Bacar contra diverses activitat il·legals
250-00465/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans 
amb finalitats d’explotació sexual
250-00466/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.
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Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la 
desaparició forçada de menors
250-00467/12

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la 
desaparició forçada de menors
250-00468/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre l’abandonament del sistema 
d’identificació verificada de Catalunya
250-00469/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.
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Proposta de resolució sobre les accions dutes a terme per 
l’Assemblea Nacional Catalana contra la competitivitat de les 
empreses catalanes
250-00470/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret a la igualtat i a la 
no-discriminació de les persones amb variacions intersexuals
250-00471/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre el millorament d’algunes deficiències 
sanitàries al Solsonès
250-00472/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.
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Proposta de resolució sobre la conscienciació sobre els efectes i 
l’impacte en el medi ambient de l’abús del plàstic
250-00473/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre les emissions de les grans instal·lacions 
de combustió
250-00474/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament de 
jutges, fiscals, agents de la policia judicial i altres servidors de la 
justícia
250-00475/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.
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Proposta de resolució sobre la situació política a Veneçuela
250-00476/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre la llista d’espera per a rebre un implant 
coclear
250-00477/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre l’enviament d’un representant al Consell 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut
250-00478/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.
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Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures de suport per a 
l’autoconsum d’energia elèctrica
250-00479/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels 
professionals dels centres dependents de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
250-00480/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent d’una cimera 
d’emergència per a planificar i coordinar l’acollida de menors no 
acompanyats
250-00481/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.



BOPC 212
29 de novembre de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 27 

Proposta de resolució sobre la seguretat de les persones al mar
250-00482/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre els protocols d’actuació enfront dels 
atacs informàtics
250-00483/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre la millora del servei de la línia E2 
d’autobusos exprés de Lleida
250-00484/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.
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Proposta de resolució sobre la millora del trànsit entre Lleida i 
Montblanc
250-00485/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre els ajuts i el pagament de la política 
agrària comuna
250-00486/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre la sobreocupació d’autobusos 
interurbans
250-00487/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.



BOPC 212
29 de novembre de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 29 

Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats
250-00488/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats 
intel·lectuals
250-00489/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament de 
jutges, fiscals i altres servidors de la justícia i agents de la policia 
judicial
250-00490/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.
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Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària per al projecte 
i la construcció d’un centre de dia i una residència al Prat de 
Llobregat
250-00491/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre la reducció del període mitjà de 
pagament de la Generalitat als proveïdors
250-00492/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un parc de bombers a 
Almacelles
250-00493/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.
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Proposta de resolució sobre la planificació per al pagament mensual 
de les compensacions econòmiques als bombers voluntaris
250-00494/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre el foment del model de formació 
professional dual
250-00495/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament dels 
servidors públics
250-00496/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2018 a l’11.12.2018).
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.
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Proposta de resolució sobre les contradiccions entre el manament 
parlamentari i les instruccions de regulació d’ús dels dispositius 
conductors d’energia
250-00497/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 22118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
les contradiccions entre el mandat parlamentari i les instruccions de regulació d’ús 
dels dispositius conductors d’energia (pistoles Tàser), per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Comissió d’Interior celebrada el dia 2 de març de l’any 2016 va adoptar 

l’Acord 2/XI del Parlament de Catalunya, de Creació del Grup de Treball sobre la 
Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques, amb l’objectiu d’estudiar la utilitza-
ció de les pistoles elèctriques, lliurant un informe final i elevant a la Comissió una 
proposta de conclusions. Així doncs, després de 7 sessions, es va redactar un infor-
me i es van proposar una sèrie de conclusions, que varen ser aprovades per la Co-
missió d’Interior tinguda el 6 de juliol del 2016.

Dos anys després, un cop redactades les instruccions 4/2018 i 5/2018, sobre la 
regulació de l’ús dels dispositius conductors d’energia per part dels membres de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, i gràcies al treball d’investigació d’un 
mitjà de comunicació, hem pogut constatar que hi ha algunes contradiccions entre 
el que esdevé mandat parlamentari, és a dir, les conclusions de l’informe aprovades 
a la Comissió d’Interior, i el contingut de les instruccions pel que fa a alguns punts, 
com l’ús contra menors, l’ús a les presons, l’ús a manifestacions, el tipus d’agent fa-
cultat per l’ús i el quan i el com han de gravar els agents cada tret.

En el cas de l’ús contra menors, el Parlament va establir que «no es poden aplicar 
descàrregues elèctriques ni a dones embarassades ni a infants» (BOPC 197, pàgina 
65, punt 18.e), sense concretar què s’entén per infants concretament, però en el con-
text del debat s’entenia una relació directa entre les categories d’infant i menor; a la 
instrucció 4/2018, en canvi, s’especifica en una nota a peu de pàgina que menor, tal 
com ho entén la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infàn-
cia i l’adolescència en el seu article 2.2., infant és la persona menor de dotze anys.

Pel que fa a l’ús a les presons, el Parlament aprovà un punt de prohibició taxativa 
de l’ús de Tàser en presons (BOPC 197, pàgina 65, punt 18.i), però a la instrucció 
s’hi incorpora un apunt d’excepció en «circumstàncies excepcionals, com motins o 
preses d’ostatges», desobeint el mandat parlamentari. Similar és el cas de l’ús a ma-
nifestacions, en el qual el Parlament desaconsella l’ús «en grans manifestacions o 
concentracions similars» (BOPC 197, pàgina 65, punt 18.j), però la instrucció con-
templa l’ús en moments «d’extrema i urgent necessitat», és necessari, a més, obser-
var que organitzacions com Amnistia Internacional defensen que siguin totalment 
prohibides per l’alta probabilitat d’afectació a tercers.

Un dels punts més polèmics i amb més contradiccions entre mandat parlamen-
tari i instruccions és el que parla del tipus d’agent facultat per l’ús. El Parlament va 
aprovar a la conclusió número 3, en el punt 17.a que «la incorporació de les pistoles 
elèctriques com a dotació ha de tenir un caràcter restrictiu, limitat a comandaments 
del Cos de Mossos d’Esquadra que tinguin responsabilitats de cap de torn o bé res-
ponsabilitats sobre determinats serveis de major especialitat de suport a la seguretat 
ciutadana, específicament: 1r. Caps de torn de les Unitats de Seguretat Ciutadana 
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(USC). 2n. Caps d’operatiu de l’Àrea Regional d’Instrucció d’Atestats i Custòdia 
de Detinguts (ARIACD), de l’Àrea de Brigada Mòbil (Brimo), de les Àrees Regio-
nals de Recursos Operatius (ARRO) i de l’Àrea dels Grups Especials d’Intervenció 
(GEI)». Per contra, les instruccions faculten el seu ús a «persones funcionàries de les 
unitats autoritzades per aquesta instrucció vigent sobre armes i eines d’ús policial i 
que hagin superat la formació necessària per a l’ús d’aquesta eina».

Per últim, i arrel també de l’ús per primera vegada d’aquests dispositius, el debat 
més gran suscitat amb les Tàser ha estat el de l’enregistrament dels trets per part dels 
agents: mentre que els legisladors catalans van disposar que les càmeres han de gra-
var sempre que s’empri la pistola elèctrica (BOPC 197, pàgines 64 i 65, punts 17.b i 
18.e), a les instruccions es rebaixa a «sempre que sigui possible».

Malgrat no ser unes conclusions vinculants, existeix un mandat del Parlament 
que, si bé no obliga jurídicament, sí que hauria de servir per a orientar el contingut 
del redactat final de les instruccions de la Direcció General de la Policia.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a 

adequar les instruccions de regulació de l’ús dels dispositius conductors d’energia a 
les conclusions de l’informe del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia 
de Pistoles Elèctriques.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou 
Hospital Josep Trueta, a Girona
250-00498/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 22162 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat, Jorge Soler 

González, diputat, María del Camino Fernández Riol, diputada, Alfonso Sánchez 
Fisac, diputat, Héctor Amelló Montiu, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou Hospi-
tal Josep Trueta, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
La construcció del nou Hospital Josep Trueta, a Girona, és una necessitat consta-

tada des de fa anys per a poder ampliar els serveis oferts i donar una millor atenció 
als ciutadans d’aquesta província.

Aquest projecte requereix del consens del sector sanitari del territori, de les en-
titats socials i dels diferents grups polítics amb representació, però el Govern no ha 
presentat encara el pla per a la construcció, ni ha decidit la ubicació ni ha fixat un 
calendari de les diferents fases que composen un projecte d’una gran complexitat 
com aquest.

Per poder posar en marxa definitivament aquest projecte, el Departament de 
Salut ha de presentar al més aviat possible el Pla funcional, amb el pla de serveis i 
professionals necessaris per a donar compliment, i decidir la ubicació definitiva del 
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centre, decisió que ha de comportar l’adquisició dels terrenys i la redacció dels pro-
jectes de construcció.

La inacció del Govern està provocant l’allargament innecessari dels terminis 
d’un projecte que és vital per al desenvolupament del sistema sanitari de la província 
de Girona i la millora d’aquest servei per als seus ciutadans.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Presentar a la Comissió de Salut, abans de la finalització d’aquest any 2018, el 

Pla funcional per al projecte del nou Hospital Josep Trueta, donant compliment al 
compromís adquirit per la Consellera de Salut.

2) En base a les característiques determinades per aquest Pla i els criteris tècnics, 
i amb el consens necessari, decidir la ubicació definitiva del nou Hospital i garantir 
que estiguin redactats tant el projecte bàsic com l’executiu abans de la finalització 
del primer semestre de l’any 2019.

3) Incloure al pressupost per a l’exercici 2019 les partides necessàries destinades 
a l’adquisició dels terrenys d’ubicació del nou Hospital, si fos aquesta la necessitat, i 
a la redacció dels projectes per a la seva construcció.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, Jorge Soler González, 

María del Camino Fernández Riol, Alfonso Sánchez Fisac, Héctor Amelló Montiu, 
diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’augment de la despesa pública en 
cultura
250-00499/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 22299 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre l’augment de la despesa pública en cultura, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’informe de 2017 del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) so-

bre l’estat de la cultura i de les arts va incloure una aproximació quantitativa a la 
percepció que tenen els professionals del sector cultural sobre les polítiques públi-
ques que desenvolupen les diferents administracions catalanes i, molt especialment, 
les que es realitzen des del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
Després de l’informe de 2016 on un total de 236 agents culturals van ser consultats, 
el 2017 es van dur a terme un total de set taules de treball integrades per diferents 
perfils professionals: creadors i artistes, associacions representatives, responsables 
dels grans equipaments nacionals i agents que treballen al territori, tant en l’Admi-
nistració local, com en equipaments territorials o en projectes culturals rellevants a 
l’entorn en el qual es realitzen.

De l’enquesta realitzada resultant d’aquestes trobades les conclusions apunten a 
una opinió generalitzada que assenyala que la cultura no es troba prou present en 
les prioritats dels dirigents polítics de Catalunya i que no es té en compte el seu po-



BOPC 212
29 de novembre de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 35 

tencial com a element vertebrador de la societat i com a eina de desenvolupament 
social i econòmic d’un territori.

En aquest mateix informe el CoNCA afirma que si bé és veritat que els succes-
sius governs de la Generalitat de Catalunya han mantingut un cert reconeixement 
a la singularitat d’aquest sector amb el manteniment d’un departament de cultura, 
també ho és que l’acció d’aquest s’ha realitzat amb recursos insuficients i descon-
nectada respecte d’altres àmbits d’actuació pública.

La reclamació de dedicar el 2% del pressupost de la Generalitat a despesa cultu-
ral continua vigent en constatar-se que, a pesar de l’increment absolut en el pressu-
post del darrer any, el percentatge percebut pel Departament de Cultura no aconse-
gueix superar el 0,7 % del pressupost total. Conjuntament, les administracions amb 
competències culturals a Catalunya hi destinen anualment 122 euros per habitant.

El pressupost és un eina molt important que té el Govern de la Generalitat per 
marcar el rumb de les polítiques públiques que activin Catalunya. És per això que és 
moment per expressar el compromís amb el finançament públic de la cultura.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir un compromís amb el finança-

ment públic de la cultura i establir un calendari amb increments progressius en els 
pressupostos de la Generalitat amb l’objectiu d’aconseguir almenys 65 € per habitant 
al final del mandat, cosa que revertiria la tendència dels darrers anys, que ha com-
portat retallades fins ara amb el pressupost més baix en tant per cent del Govern.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada,  

GP CatECP

Proposta de resolució sobre la renovació de la concessió 
administrativa de la gestió de dos locals de restauració situats a la 
Platja Llarga de Tarragona
250-00500/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 22364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre la renovació de la concessió administrativa de la gestió de dos locals 
de restauració situats a la Platja Llarga de Tarragona, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 10 de novembre passat es va fer pública, a través dels mitjans de comunicació, 

la intenció de la Generalitat de no renovar el contracte de concessió administrativa 
de la gestió dels restaurants Iot i Tòful de Mar, situats a la Platja Llarga de Tarra-
gona. En aquest sentit, els titulars de les concessions van rebre una comunicació 
del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat indicant-los que havien 
d’abandonar les instal·lacions afectades, com a màxim, el 30 de novembre d’en-
guany.
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Si bé la Generalitat té la intenció de tornar a oferir el servei de restauració d’a-
quest local que comparteixen ambdós establiments, no hi ha data definida sobre 
quan es realitzaria el corresponent concurs públic.

La Generalitat ha de tenir en compte que la ciutadania i el turisme demanen se-
guir comptant amb una oferta d’oci i de restauració de platja compatibles amb l’en-
torn. El tancament d’ambdós negocis crearà una situació de deixadesa, abandona-
ment i brutícia en l’edifici, tal i com ja ha passat amb la resta dels antics espais de la 
Ciutat Residencial, a l’altra banda de la carretera N-340. A més de perdre 300 places 
de restauració i també més d’una vintena de llocs de treball.

Per això, és necessari que mentre no es licitin les noves concessions per a conti-
nuar amb l’activitat de restauració en aquest edifici, cal prorrogar la situació jurídica 
i la prestació d’ambdós serveis de restauració durant un temps màxim de 9 mesos. 
Termini que es pot considerar adequat i normal per a la redacció dels nous plecs ad-
ministratius de concessions. Així es garantiria la continuïtat d’aquests dos negocis i 
els seus actuals llocs de treball, mentre es tramités el corresponent concurs.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
1. Iniciar els tràmits per revocar l’ordre de tancament dels establiments Iot i Tò-

ful de Mar de la Platja Llarga de Tarragona.
2. Publicar el més aviat possible, la licitació del corresponent concurs públic de 

la nova concessió per l’immoble esmentat de la Platja Llarga.
3. Prorrogar, mentre no s’acabi de redactar els plecs i no es licitin els usos admi-

nistratius per a serveis de restauració en aquet edifici, durant 9 mesos les concessi-
ons administratives de les que gaudeixen ambdós negocis.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, SP PPC

Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la 
desaparició forçada de menors
250-00501/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 22390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

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

el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta la 
Proposta de resolució per una estratègia catalana davant la desparició forçada de 
menors, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El robatori de nadons a Espanya comença sistemàticament amb la repressió fran-

quista a les presons de dones i no acaba fins al voltant de 1996, quan canvia la Llei 
d’adopció i tot adoptat té dret a saber la seva identitat. Després dels casos més vin-
culats a la repressió política de dones en la immediata postguerra, hi ha una política 
de robatoris i desaparicions de menors articulada al voltant de la ideologia nacio-
nal-catòlica i d’institucions que recollien embarassades solteres, que progressiva-
ment va anar perdent el seu caràcter ideològic per esdevenir un negoci particular 
que es manté fins ben entrada la democràcia.
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L’Estat espanyol, en el marc de les obligacions internacionals i europees de pro-
tecció del drets humans, va ratificar el 2010 la Convenció Internacional per a la 
protecció de Totes les Persones contra les Desaparicions Forçades. Tant el relator 
especial de l’ONU Sr. Pablo de Greiff quan va venir a Espanya el 2013 i el Grup de 
Treball de Desaparicions Forçades que el va precedir el mateix 2013 visitant Bar-
celona, com el Comitè que vetlla per l’aplicació d’aquesta Convenció, han instat a 
resoldre la situació plantejada per aquestes desaparicions de menors, tot considerant 
que la desaparició forçada no prescriu fins que es troba (viva o morta) o és té notí-
cia certa de la persona desapareguda, facilitant el retrobament amb la seva família 
natural.

A Catalunya, hi ha centenars de denúncies presentades sense que cap d’elles hagi 
trobat vies efectives de reparació i solució. Només les persones la mare de les quals 
va signar renunciar-ne al moment del part, han pogut rebre informació per localit-
zar-la i fer el retrobament. Tots el casos que no tenen signada renúncia per part de la 
mare, o aquelles mares a qui van comunicar la possiblement falsa mort del seu nadó, 
tenen denúncies arxivades per la impossibilitat de seguir la investigació: 

1. Perquè no hi ha cos i no se’n pot fer comparativa d’ADN; o no hi ha documen-
tació oficial de la mort ni enterrament; és a dir, són persones desaparegudes.

2. Perquè hi ha documentació de mort del nadó, però està enterrat en fossa i no 
es pot accedir al cos i no es pot analitzar.

3. Perquè, si la documentació és correcta (amb nadons de més d’un dia de vida 
i per tant ja inscrits), i es pot fer exhumació del cos, en la majoria de casos no s’ha 
pogut concloure si és o no dels seus progenitors naturals. Les denúncies presentades 
per part de fills i filles, pel fet d’estar falsament registrats com a biològics en els ar-
xius, provoca que s’investiguin per tipus penals que, analitzats per separat, tenen curt 
termini de prescripció, aturant-se la investigació. O bé davant d’investigacions més 
exhaustives que demostren els fets, i que per absència de mares denunciants –com és 
el cas Sant Cosme i Sant Damià de Barcelona– produeix l’arxiu provisional.

La situació actual és que milers de víctimes, mares, pares i fills i filles, es veuen 
oblidats pels poders públics, incapaços de poder avançar en la cerca dels seus fami-
liars, no aconsegueixen restablir així el dret fonamental a la seva identitat biològica 
i viuen en el neguit i el patiment constants; en molts casos, arxivada provisionalment 
l’acció judicial. Els principis de justícia transicional de les Nacions Unides (veritat, 
justícia, reparació i garanties de no repetició), no són respectats produint-se viola-
cions de drets humans reconeguts localment i internacionalment, impròpies d’un 
Estat democràtic i de dret.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta la necessitat d’iniciar la tramitació d’una proposició de llei, amb la 

màxima diligència possible, per regular: 
– La condició de víctima de les desaparicions forçades de menors, i la condició 

de «desaparegut/da».
– El suport psicològic, jurídic i social a les víctimes
– La participació i la col·laboració amb les associacions de víctimes i entitats ex-

pertes, en l’estratègia catalana davant les desaparicions forçades
– El treball de l’administració i dels cossos de seguretat en la investigació dels 

fets i en el suport a les accions judicials
– L’accés de les víctimes a la informació del seu cas tant en arxius d’entitats pú-

bliques com privades
– Les bases de dades genètiques que facilitin el retrobament de les víctimes
– La gestió dels retrobaments i l’acompanyament i seguiment de les víctimes

Fascicle segon
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– Les polítiques de memòria col·lectiva adequades per a la reparació i la no re-
petició.

2. Recomana, per a l’elaboració de dita proposició de llei, cercar l’assessorament 
d’entitats d’experts, com l’Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors 
(ODFM), i infomar i garantir la participació a les víctimes.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Proposta de resolució sobre les llevadores
250-00502/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, 

SP PPC

Reg. 22391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María del Camino Fernández Riol, diputa-

da, Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Lluís Guinó i Subirós, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Re-
publicà, Gemma Espigares Tribó, diputada del Grup Parlamentari Republicà, Eva 
Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem, Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Sub-
grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre les llevadores, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
En la seva compareixença davant la Comissió de Salut, la Vocalia de Llevadores 

del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona va presentar als membres 
de la Comissió l’estudi que han realitzat i que constata la dificultat d’implementar a 
Catalunya els models d’atenció i cures que milloren els resultats perinatals i la sa-
tisfacció de les dones en relació amb el seu part, així com la infrautilització de les 
competències de les llevadores.

L’estudi s’ha dut a terme entre 31 hospitals catalans i, segons el mateix, el 40% 
dels hospitals de Catalunya no es troben en condicions d’oferir l’acompanyament 
continuat, personal i integral de la dona per part de la llevadora durant el procés del 
part, un model conegut com One to One, que està recomanat per les guies de pràcti-
ca clínica del Sistema Nacional de Salut i del National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE), i que recomana que els centres promoguin l’atenció al part de 
baix risc preferiblement per part de la llevadora, sempre que es mantingui als límits 
de la normalitat.

Existeixen diferents estudis, tots ells referenciats a les guies clíniques, que de-
mostren que l’atenció durant l’embaràs, el part i el puerperi per part de les llevadores 
proporciona grans beneficis: disminueix la utilització d’analgèsia regional i episioto-
mia durant el part, augmenta la taxa de part vaginal espontani, les dones tenen una 
major sensació de control, així com una major taxa d’inici de la lactància materna 
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sense incrementar els indicadors d’efectes adversos, ni complicacions perinatals, si 
són ateses per llevadores conegudes.

Segons les últimes dades disponibles, de 2009, a Catalunya hi havia 31,6 llevado-
res per cada 100.000 dones, mentre que la mitjana als països de l’OCDE és de més 
del doble, 69,8 llevadores per cada 100.000 dones (dades de l’informe de la situació 
de les llevadores a Espanya, FAME 2014).

És necessari que els hospitals apostin per implantar unes ràtios adequades de lle-
vadores, perquè només d’aquesta manera ens podem assegurar que les dones reben 
unes cures individualitzades i de qualitat durant el part.

D’altra banda, existeix la infrautilització de les competències de les llevadores. 
Els àmbits competencials més desenvolupats són les urgències i la sala de parts, 
però dins d’ells ens trobem que aquestes competències les estan desenvolupant altres 
professionals no formats específicament per a elles.

Només trobem l’atenció de la llevadora a la planta de puerperis en un 36% dels 
hospitals enquestats, a pesar de la preparació i les recomanacions basades en l’evi-
dència que estan recolzades per models d’atenció liderats per les llevadores. A les 
consultes externes la presència de llevadores és minoritària.

Les llevadores han de tenir una participació activa als programes d’atenció a la 
dona a totes les etapes de la vida, de salut sexual i reproductiva i de salut materno-
infantil. En aquests programes la llevadora afavoreix la normalitat en el procés fi-
siològic en l’atenció de l’embaràs, part i puerperi, a més de desenvolupar activitats 
de promoció i prevenció en salut sexual, reproductiva i en el climateri, d’acord amb 
les demandes de la societat i en el marc de polítiques globals de salut com la Estra-
tegia del parto normal, aprovada pel Consell Interterritorial del Sistema de Salut, el 
novembre de 2007.

Atès que la major part dels hospitals estan lluny del nombre de llevadores neces-
sari per a implementar el model One to One, i atesa la manca de desenvolupament 
de les competències de les llevadores, es requereixen indicadors per al càlcul de les 
ràtios de llevadores que no només es centrin en el nombre de parts, sinó en les com-
petències i activitats que poden realitzar.

Per aquests motius, presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Reconèixer l’esforç i la bona feina que estan fent les llevadores dels hospitals 

de Catalunya.
2) En el marc del Fòrum de Diàleg Professional estudiar la necessitat de millorar 

les ràtios actuals de llevadores als hospitals i a l’atenció primària, i iniciar un pla de 
millora amb la informació obtinguda.

3) D’acord amb les conclusions del Fòrum de Diàleg Professional, implementar 
les mesures oportunes per implantar unes ràtios adequades de llevadores per asse-
gurar les cures individualitzades durant el part, i en totes les competències i activi-
tats que puguin realitzar.

4) Consensuar, junt amb les llevadores, l’establiment dels procediments i les si-
tuacions en què es pugui requerir la presència de la llevadora, com és l’atenció al 
part i la salut sexual i reproductiva de les dones.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María del Camino Fernández Riol, diputada, 

GP Cs. Albert Batet i Canadell, portaveu; Lluís Guinó i Subirós, portaveu a la CS,  
GP JxCat. Anna Caula i Paretas, portaveu; Gemma Espigares Tribó, diputada, GP ERC.  
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units. 
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, GP CatECP.  
Xavier García Albiol, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC
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Proposta de resolució sobre el Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts
250-00503/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 22392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre el CoNCA, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Al llarg dels anys, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha 

concedit els Premis Nacionals de Cultura, ha definit i aplicat una metodologia per 
a l’avaluació estratègica dels equipaments culturals, ha presentat informes anuals 
sobre l’estat de la cultura i un conjunt d’estudis que han incidit sobre aspectes com 
la vulnerabilitat contractual i laboral dels professionals de la cultura, els efectes de 
la digitalització en l’activitat cultural, les limitacions en la regulació del mecenatge 
cultural, els hàbits de participació cultural dels joves, l’heterogeneïtat i les potenci-
alitats dels ensenyaments artístics, etc. A més, el CoNCA ha impulsat la posada en 
marxa de la Fundació Catalunya Cultura, que promou el mecenatge cultural.

Un cop iniciada la dotzena legislatura al Parlament, cal un exercici de valoració 
serena sobre una institució que ha d’assumir una responsabilitat creixent en les po-
lítiques culturals.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Reprendre el grup de treball constituït la legislatura passada per a debatre so-

bre el model actual del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA).
2) Reforçar el perfil del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) 

vinculant-lo més nítidament al Parlament per garantir la seva independència i auto-
nomia per liderar polítiques culturals.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada,  

GP CatECP

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials de 
Catalunya
250-00504/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 22402 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
Cartera de Serveis Socials de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 
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Exposició de motius
La Cartera de Serveis Socials 2010-2011, aprovada mitjançant el Decret 142/2010, 

d’11 d’octubre, determina com a prestacions garantides, d’una banda, el servei bàsic 
d’atenció social, destinat a la població general mitjançant la intervenció d’un equip 
de professionals compost per tres treballadors socials i dos educadors socials per 
cada 15.000 habitants; i, de l’altra, el Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i a 
l’Adolescència en Desemparament (SEAIA), que té com a població destinatària els 
infants i adolescents en situació o risc de desemparament i les seves famílies, mit-
jançant la intervenció d’un equip format per un psicòleg, un pedagog, un treballador 
social i un educador amb la ràtio d’un professional per cada 40 infants (exclosa la 
figura de l’educador social).

El Síndic de Greuges denuncia en l’Informe sobre els Drets dels Infants 2017 
que actualment a Catalunya no sempre es compleixen les ràtios de professionals que 
marca la Cartera com a prestacions garantides, que la Cartera no s’ha actualitzat 
d’acord amb les necessitats creixents fruit de la crisi econòmica i social, que la do-
tació dels equips de professionals del servei bàsic d’atenció social no es correspon 
amb les necessitats existents entre la població que atenen i que no sempre es cobrei-
xen les baixes ni les reduccions de jornada del personal que presta aquests serveis. 
El Síndic també destaca que a tot això, s’ha de sumar el fet que la Cartera de serveis 
socials no s’ha actualitzat des de la seva aprovació mitjançant el Decret 142/2010, 
d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011, ni tampoc 
s’ha aconseguit una adequació entre la Cartera i les previsions de la Llei 14/2010 en 
relació amb l’atenció social primària d’infants i adolescents en risc. La manca de 
ràtios té una incidència especial en aquells territoris on hi ha una concentració su-
perior de problemàtica social.

A més, el fet de que no s’hagi actualitzat la Cartera de Serveis Socials d’acord 
amb les necessitats creixents fruit de la crisi econòmica i social ha provocat que en 
molts casos els ajuntaments han hagut d’implementar programes i destinar recursos 
propis per fer front a aquesta nova realitat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar, en un ter-

mini de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, l’actualització 
de la Cartera de Serveis de la Llei de Serveis Socials per tal d’apartar-la a la nova 
situació social.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució de suport a les dones afectades per 
esterilitzacions forçades al Perú
250-00505/12

PRESENTACIÓ: FRANCESC DE DALMASES I THIÓ, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP JXCAT, RUBEN WAGENSBERG RAMON, DEL GP 

ERC, FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS, SUSANNA SEGOVIA 

SÁNCHEZ, DEL GP CATECP, CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 22409 / Admissió a tràmit parcial: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Francesc de Dalmases i Thió, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Josep 
Maria Forné i Febrer, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya Ruben 
Wagensberg Ramon, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucio-
nals i Transparència del Grup Parlamentari Republicà, Ferran Pedret i Santos, por-
taveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Susanna Segovia Sánchez, por-
taveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Carles Riera Albert, portaveu a 
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent sobre en suport a les dones afectades per les esterilit-
zacions forçades al Perú, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

Exposició de motius
Durant els anys 1996-200, prop de 300.000 dones andines varen ser esterilitza-

des a la força a Perú mitjançant el Programa Nacional de Planificación Familiar y 
Salud Reproductiva del Govern d’Alberto Fujimori.

Havent tingut coneixement d’aquesta situació i de l’exigència de Veritat, Justícia 
i Reparació per a les dones indígenes esterilitzades a la força, el Parlament de Ca-
talunya resol el següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Se solidaritza amb les dones afectades per l’esterilització forçada i amb la seva 

exigència de Veritat, Justícia i Reparació.
2. Constata la necessitat que el poder judicial actuï amb la deguda diligència 

per investigar i sancionar els que van vulnerar els drets sexuals i reproductius de 
les dones indígenes. A més, demana que continuï reben denúncies de les víctimes 
i que tots els casos recollits siguin incorporats en el procés de judicialització. Això 
ha estat recomanat per organismes internacionals com la Comissió Interamericana 
de Drets Humans, el Comitè per a l’Eliminació de totes les formes de discriminació 
contra la Dona (2014), el Comitè per a l’Eliminació de Discriminació Racial (2016) 
i l’Examen Periòdic Universal - Nacions Unides (2017), instant a l’estat adoptar les 
mesures necessàries per assegurar que investiguin el cas d’esterilització forçada i es 
dugui a terme sense demores, de manera exhaustiva i vetlli perquè els responsables 
siguin degudament castigats i les víctimes tinguin accés a una reparació adequada.

3. Manifesta la conveniència que la Taula de Treball sobre Esterilitzacions For-
çades, instal·lada pel Ministeri de Justícia, el 28 de setembre, en el marc del compli-
ment del Pla Nacional de Drets Humans, estableixi compromisos concrets per aten-
dre les demandes de reparació integral i justícia proposades per les organitzacions 
d’afectades i les organitzacions de drets humans.
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4. Dona suport a la demanda d’una Política de Reparació Integral que contem-
pli programes de reparacions en salut, reparacions col·lectives, reparacions econò-
miques, entre d’altres, segons el que va recomanar la Sindicatura de Greuges en els 
informes Nº 7 i 27 des de l’any 1998.

5. [...].
6. Demana valorar la possibilitat de comptar amb una comissió de pèrits exper-

tes en temes de gènere i interculturalitat que permetin donar més elements per com-
prendre el context que van viure i viuen les dones afectades per les esterilitzacions 
forçades en l’actualitat. Recordem que el fiscal superior, Dr. Luis Landa va recoma-
nar a la Sra. Fiscal Marcelita Gutiérrez, que es prengui en compte un informe de 
Medicina Forense sobre els casos d’esterilització forçada.

7. Sol·licita que es reconeguin les organitzacions de dones afectades i a les enti-
tats defensores els seus propis mecanismes de defensa mitjançant els quals puguin 
presentar proves de l’afectació i de les seqüeles que aquest delicte ha deixat en les 
comunitats i en la salut física i mental de les dones. En aquest sentit, saludem totes 
les iniciatives provinents de la societat civil encaminades a sumar a la demanda de 
veritat, justícia i reparació de les dones afectades per les esterilitzacions forçades.

8. Reclama que es brindin les garanties necessàries per protegir les defensores 
i defensors dels drets humans de les dones afectades, així com a les lidereses i les 
seves organitzacions.

9. Saluda la denúncia penal formalitzada per la Segona Fiscalia Penal Suprapro-
vincial contra Alberto Fujimori Fujimori, els seus exministres de salut i alts fun-
cionaris, per la comissió del delicte de lesions greus seguides de mort i altres, com 
greus violacions als drets humans, en el cas esterilitzacions Forçades.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2018
Francesc de Dalmases i Thió, portaveu a la CAERIT; Josep Maria Forné i Fe-

brer, diputat, GP JxCat. Ruben Wagensberg Ramon, GP ERC; Ferran Pedret i San-
tos, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP; Carles Riera Albert, 
SP CUP-CC, portaveus a la CAERIT

Proposta de resolució sobre el tancament de dos restaurants de 
la Platja Llarga de Tarragona situats en un espai de l’antiga Ciutat 
Residencial de Tarragona
250-00506/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 22438 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
tancament de dos restaurants de la Platja Llarga situats en un espai de l’antiga Ciu-
tat Residencial de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Davant l’anunci que la Generalitat de Catalunya ha ordenat el tancament de dos 

restaurants de la Platja Llarga situats en un espai de l’antiga Ciutat Residencial de 
Tarragona, considerem que l’administració autonòmica no està atenent el patrimoni 
tarragoní i està fomentant la proliferació d’edificis abandonats.
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És incomprensible que el Govern de la Generalitat hagi deixat caducar la con-
cessió d’aquests dos recintes i ara es disposi a realitzar aquest tancament de manera 
ràpida i poc anticipada, deixant sense data la nova licitació d’un espai que comptava 
amb la valoració positiva de gran part de la ciutadania de la ciutat i de les pobla-
cions veïnes.

En aquest moment es desconeix la intenció que el Govern té envers la renova-
ció o no dels esmentats restaurants, però de qualsevol manera és evident el risc que 
quedin dos establiments buits, novament, a tocar de la platja i sense que es pugui 
saber quan es podrà recuperar les seves funcions d’oci i servei. Per la seva ubicació 
existeix un perill cert de degradació en poc temps si queden en desús i, per tant, la 
seva recuperació tindrà un cost més elevat.

Aquests fets es sumen a la falta d’implicació i interès que sempre ha mostrat el 
Govern de la Generalitat envers a la Ciutat de Repòs i Vacances, que resta tancada 
des de fa anys sense un projecte alternatiu de gestió i explotació.

Desconeixem la veracitat de la intenció de vendre o no la finca sencera i tampoc 
en quines condicions, usos o requisits.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Prorrogar la situació d’ocupació temporal extraordinària actualment vigent per 

als dos restaurants, fins que no es prengui una decisió sobre el futur dels dos nego-
cis de restauració.

2. Presentar un projecte per als nous usos públics de la Ciutat de Repòs i Vacan-
ces, mantenint les seves finalitats socials i de integració a la ciutat de Tarragona.

3. Estudiar la possibilitat de traspassar els terrenys i instal·lacions a l’Ajunta-
ment de Tarragona per tal que sigui l’administració municipal la que s’encarregui 
de redactar un projecte d’usos i licitar els espais que donin servei a la ciutadania.

4. Obrir un diàleg amb l’Ajuntament de Tarragona per tal d’apropar postures pel 
que fa a necessitats i expectatives per tal que la ciutadania de Tarragona pugui par-
ticipar en el futur projecte d’aquests espais.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat,  

GP Cs

Proposta de resolució sobre l’atorgament d’ajuts extraordinaris als 
municipis afectats pels aiguats del 15 de novembre de 2018 i per a 
la inversió en el manteniment de les infraestructures de mobilitat al 
territori
250-00507/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 22520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per 
l’atorgament d’ajudes extraordinàries als municipis afectats pels aiguats del 15 de 
novembre i per a la inversió en manteniment de les infraestructures de mobilitat al 
territori, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text 
següent: 
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Exposició de motius
El passat 15 de novembre diversos municipis del Vallès van veure’s afectats per 

episodis de fortes pluges amb quantitats de més de 120 litres per metre quadrat: (Vi-
ladecavalls 124 litres, Terrassa 126 litres, Sant Cugat del Vallès 153 litres, Castell-
bisbal 155 litres, Rubí 195 litres, etc.)

Com a conseqüència d’aquestes fortes pluges van produir-se nombrosos desper-
fectes: despreniments, caigudes de murs i arbres i fins i tot 108 veïns i veïnes de Vi-
ladecavalls van haver de ser desallotjats dels seus domicilis per despreniments que 
van afectar a l’estructura del seu habitatge habituals.

Arrel d’aquests episodis extraordinaris va poder-se comprovar la manca de man-
teniment de multitud de talussos d’infraestructures de mobilitat del territori afectat 
com la carretera C-58, C-55 i la línia R4 de Rodalies.

El passat 20 de novembre va produir-se el descarrilament d’un tren de la línia 
R4 de Rodalies al seu pas pel terme municipal de Vacarisses com a conseqüència 
d’un despreniment de terra. Un accident que va causar un mort i 49 persones ferides.

Denunciem l’estat de manteniment de Rodalies, infraestructura que tot i ser la 
més utilitzada per la ciutadania en termes de transport, està infrafinançada. Aques-
ta falta d’inversió afecta a la qualitat del transport públic amb incidències i retards 
constants, i compromet la seguretat de les persones usuàries i de les persones treba-
lladores que presten el servei de Rodalies.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Manifestar el condol a totes les persones familiars i amigues de la víctima 

mortal per l’accident del 20 de novembre a l’R4 de Rodalies, i expressar tot el suport 
a les persones ferides i la solidaritat amb la plantilla de Renfe i els equips d’emer-
gències, així com a les persones afectades pels aiguats de les darreres setmanes.

2. Donar l’ajuda econòmica i tècnica necessària als municipis afectats pels ai-
guats del passat 15 de novembre per fer front als desperfectes ocasionats.

3. Augmentar la inversió en manteniment de les infraestructures de mobilitat de 
la seva titularitat i a millorar els protocols de seguretat per episodis climatològics 
adversos.

4. Fer les gestions oportunes amb el Ministerio de Fomento i ADIF per augmen-
tar la inversió en manteniment de la línia R4 de Rodalies. Així com sol·licitar les 
explicacions pertinents davant l’accident mortal de Vacarisses.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2018, sobre 
el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponents als 
exercicis del període 2012-2015
256-00018/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 22355 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 26.11.2018

Al president del Parlament
President,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindi catura 

de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’Informe de fis-
calització núm. 22/2018, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Consorci Mar 
Parc de Salut de Barcelona, exercicis 2012-2015.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 21 de novembre de 2018
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser con sultada a l’Arxiu del Parlament 
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 30.11.2018 al 14.12.2018).
Finiment del termini: 17.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2018.

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
la monarquia
252-00016/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC, GP CATECP, SP CUP-CC

Reg. 22498 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 67.1 

del Reglament del Parlament, sol·liciten que el Ple del Parlament acordi la creació 
d’una comissió d’investigació sobre la monarquia.

Alhora, davant la necessitat d’abordar aquest debat, d’actualitat a nivell ciutadà, 
i l’acord de la seva creació amb celeritat, sol·liciten que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència d’acord amb l’article 107, apartat 3, del Reglament del Parlament.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/298772.pdf
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Exposició de motius
El Parlament pot crear comissions sobre qualsevol assumpte de rellevància pú-

blica que sigui d’interès de la Generalitat.
Els dies 6 d’octubre de 2018, el diari Ara va publicar un article on s’explicava 

com, l’endemà del referèndum d’autodeterminació del primer d’octubre de 2017, «es 
va produir un buidat massiu dels diners que les empreses públiques i administra-
cions de l’Estat tenien als dos grans bancs catalans.» El dia 7 d’octubre de 2018, el 
mateix diari va publicar un reportatge especial, sota el títol «Així va fer l’Estat la 
guerra econòmica contra Catalunya», en el qual s’hi explicava com, durant aquells 
dies, «la Zarzuela i la Moncloa es van unir per forçar canvis de seus de bancs, grans 
empreses i multinacionals i estendre el pànic», organitzant un veritable «¡A por 
ellos!» econòmic i financer encapçalat pel cap de l’Estat.

Abans d’això, l’Audiència de les Illes Balears, en la seva sentència de 17 de fe-
brer de 2017, va considerar provat que el gendre de l’anterior cap de l’Estat espanyol 
i cunyat de l’actual, Iñaki Urdangarin, es va prevaler de la seva posició privilegiada 
com a membre de la Família Reial espanyola per tal de cometre delictes de prevari-
cació i malversació de cabdals públics. Aquests delictes van ser comesos mitjançant 
un entramat societari integrat, entre d’altres, per l’anomenada Asociación Instituto 
Nóos de Investigación Aplicada, de la qual n’era vocal la seva esposa, filla de l’an-
terior cap de l’Estat espanyol i germana de l’actual, Cristina de Borbó, i per la so-
cietat Aizoon, S.L, de la qual n’eren socis tant el Sr. Iñaki Urdangarin com la Sra. 
Cristina de Borbó.

A més, en les darreres setmanes i mesos s’ha fet pública l’existència d’enregis-
traments amb declaracions de la Sra. Corinna zu Sayn-Wittgenstein. D’acord amb 
aquestes declaracions, les activitats irregulars o delictives de persones vinculades a 
la Família Reial espanyola no es limitarien a les jutjades en el procés judicial que va 
donar lloc a la condemna del Sr. Urdangarin pels delictes de prevaricació i malver-
sació de cabdals públics, sinó que persones vinculades a aquesta família en podrien 
haver comès d’altres que encara no s’haurien esclarit.

Que persones vinculades a la més alta representació de l’Estat espanyol s’hagin 
prevalgut de la seva posició per a dur a terme activitats presumptament irregulars 
o delictives vinculades a la corrupció, en general, i en particular, que aquestes per-
sones, després del referèndum d’autodeterminació del primer d’octubre, hagin dut 
a terme activitats destinades a forçar el trasllat del domicili social de bancs, grans 
empreses i multinacionals fora del territori de Catalunya, és un assumpte d’una re-
llevància pública indubtable, d’interès de la Generalitat.

Més enllà de la possible responsabilitat penal, administrativa o comptable en la 
qual hagin pogut incórrer aquestes persones, el Parlament, que representa el poble 
de Catalunya, té l’obligació política d’investigar les activitats presumptament irregu-
lars o delictives dutes a terme per persones vinculades a la Família Reial i a la més 
alta representació de l’Estat espanyol.

La creació pel Parlament d’una comissió d’investigació d’aquestes característi-
ques és encara més necessària després del vet imposat per la Mesa del Congrés dels 
Diputats a la creació d’una comissió d’investigació sobre les activitats irregulars o 
delictives vinculades a l’anterior cap de l’Estat.

Per aquests motius, els diputats sotasignants presenten la proposta de resolució 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya acorda: 
Primer. Crear una comissió d’investigació sobre les activitats irregulars o delic-

tives de persones vinculades a la Família Reial, incloses les destinades a forçar el 
trasllat del domicili social de bancs, grans empreses i multinacionals fora del terri-
tori de Catalunya.
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Segon. La comissió d’investigació té per objecte investigar les activitats irregu-
lars o delictives de persones vinculades a la Família Reial espanyola, incloses les 
destinades a forçar el trasllat del domicili social de bancs, grans empreses i multi-
nacionals fora del territori de Catalunya.

Tercer. Els continguts bàsics de la comissió d’investigació són: 
a) Les actuacions destinades a forçar el trasllat del domicili social de bancs, 

grans empreses i multinacionals fora de Catalunya durant els dies posteriors al refe-
rèndum d’autodeterminació del primer d’octubre de 2017.

b) Les estructures de corrupció vinculades a la Família Reial espanyola i a per-
sones que hi estan o hi han estat relacionades.

c) Els presumptes comptes irregulars de l’anterior cap de l’Estat a Suïssa i altres 
paradisos fiscals a nom de terceres persones, la provinença d’aquest capital, i les al-
tres activitats irregulars o delictives d’aquestes persones que es puguin derivar de les 
declaracions de la Sra. Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Quart. La comissió d’investigació podrà incorporar especialistes en un nombre 
no superior al de diputats membres de la comissió.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Susanna 

Segovia Sánchez, GP CatECP, portaveus. Carles Riera Albert, SP CUP-CC, repre-
sentant

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: GP JxCat, GP ERC, GP CatECP, SP CUP-CC (reg. 22498).
D’acord amb l’article 107 del Reglament, se n’acorda la tramitació pel procediment 
d’urgència i la reducció a la meitat dels terminis fixats amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2018.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció 
primària i comunitària
302-00034/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 22481 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la In-
terpel·lació al Govern sobre l’atenció primària i comunitària (tram. 300-00042/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Augmentar, en els propers pressupostos de la Generalitat, el pressupost de sa-

lut dedicat a l’atenció primària tendint al 25%.
2. Donar compliment a les mesures i accions per la millora a l’atenció primària 

de l’Institut Català de la Salut (ICS) proposades el 21 de novembre de 2018, i infor-
mar, davant la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya abans de finalitzar el 
primer trimestre del 2019, del grau de compliment d’aquestes mesures.
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3. Planificar i prioritzar, en les properes ofertes públiques d’ocupació, la convo-
catòria de places destinades a l’atenció primària on es garanteixi: 

a. La recuperació del personal dels Equips d’Atenció Primària (EAP), que es van 
perdre l’any 2011, fins a arribar a la dotació estable suficient per cobrir el 100% de 
les seves necessitats habituals.

b. El desplegament a tot el territori dels models d’atenció de determinades espe-
cialitats, prioritzant les relacionades amb salut mental, psicologia clínica, logopèdia 
i fisioteràpia.

4. Dotar la xarxa d’atenció primària dels professionals necessaris per garantir la 
cartera de serveis i els temps de consulta i temps d’espera adequats a les noves ne-
cessitats socials i demogràfiques.

5. Portar a terme les modificacions reglamentàries i financeres necessàries per 
dotar a tots els equips d’atenció primària de la capacitat per gestionar autònomament 
el seu pressupost assignat.

6. Establir un mecanisme d’elecció del director de l’equip d’atenció primària per 
part dels professionals del propi equip.

7. Garantir que els professionals d’atenció primària puguin tenir la capacitat per 
gestionar les seves agendes assegurant l’accessibilitat, els bons resultats i la satisfac-
ció del ciutadà i del professional.

8. Impulsar, en l’àmbit universitari, campanyes de promoció de l’especialitat de 
Medicina Familiar i Comunitària, tendint a la creació de Departaments de Medicina 
Familiar i Comunitària a les universitats.

9. Reduir les actuals estructures burocràtiques, simplificant els quadres de co-
mandament i potenciant l’autonomia de gestió dels professionals i els centres mit-
jançant: 

a. la dissolució de les Unitats de Gestió d’Atenció Primària (UGAP) i la recupe-
ració de les direccions dels Equips d’Atenció Primària (EAP).

b. la disminució de les tasques burocràtiques en els Equips d’Atenció Primària 
(EAP).

c. la dissolució de les direccions dels Serveis d’Atenció Primària (SAP).
10. Clarificar i publicar, abans de finalitzar el primer semestre del 2019, el con-

tingut de la cartera bàsica de serveis dels equips d’atenció primària i garantir-la a 
tot el territori.

11. Definir la cartera de serveis de les xarxes d’atenció primària: salut mental i 
addiccions, rehabilitació, salut sexual i reproductiva, equips territorials de salut pú-
blica, dispositius d’atenció continuada i urgent, dispositius d’atenció integrada a la 
cronicitat, dietètica i nutrició, podologia i mediació cultural.

12. Reforçar l’assistència entre atenció primària i especialitzada, implantant a 
tot el territori de Catalunya l’any 2019 consultories de salut mental i nutricionista a 
l’atenció primària, prioritzant: 

a. la implantació de programes adreçats especialment a la infància i els joves de 
prevenció en l’àmbit de la salut mental.

b. l’habilitació als metges de família a prescriure directament l’ingrés de llurs 
pacients als centres sociosanitaris.

13. Fer una revisió de la ràtio d’habitants per professional a l’atenció primària, 
en funció dels perfils poblacionals, dispersió territorial, epidemiologia i indicadors 
socioeconòmics.

14. Fer una anàlisi de les iniquitats territorials pel que fa a les especialitats.
15. Fer una anàlisi de viabilitat sobre la possibilitat de reduir la jornada laboral 

dels professionals del sector salut a 35 hores setmanals, creant mecanismes de flexi-
bilització de la jornada per facilitar la conciliació.

16. Impulsar l’elaboració per part de les entitats proveïdores del sector salut, 
abans d’acabar l’any 2019, de plans de millora de la qualitat de vida laboral, incloent 
mesures de conciliació professional, personal i familiar, càrregues de feina, gènere i 
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treball, riscos psicosocials i violència ocupacional, elaborats de manera participada 
amb les organitzacions sindicals, i destinar-hi els recursos necessaris.

17. Fer pública, abans de finalitzar el primer semestre de 2019, l’avaluació del Pla 
d’Igualtat de l’ICS i específicament les mesures previstes per afavorir la presència 
equitativa de dones i homes en els nivells directius.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la funció pública
302-00035/12

PRESENTACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 22618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la funció pública (tram. 300-00041/12).

Moció
El Parlament insta al Govern a: 

Recuperació de drets suspesos i sostrets
1. Retirar la proposta que el Govern va presentar a la Mesa General de Ne-

gociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya  
(MEPAGC) del 31 d’octubre de 2018 en la que es plantejava el retorn de les pagues 
del 2013-14 en els propers vuit anys, finalitzant en 2026.

2. Fer efectiva la devolució, com a mínim, del 10% de la paga de 2013 abans 
de desembre del 2018, tal i com es va acordar en el si de la Mesa General de Ne-
gociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya  
(MEPAGC), del juny de 2017, entre el Govern i el sindicats més representatius, amb 
la Consellera Borràs.

3. Prioritzar i calendaritzar el retorn de les pagues extraordinàries dels treballa-
dors públics dels anys 2013 i 2014, de tal manera que la paga del 2013 s’hagi reem-
borsat completament al llarg del 2019 i la paga del 2014 al llarg del 2020.

4. Establir un calendari de retorn de la resta de drets suspesos i sostrets que en-
cara resten pendents de retornar.

Estabilització de les plantilles
5. En el marc del Pla d’Estabilització de l’Ocupació Pública a Catalunya i amb 

l’objectiu de facilitar l’estabilitat de les plantilles: 
a) Establir mecanismes específics i prioritaris per a la valoració dels mèrits dels 

i les treballadores socials interines que porten ocupant la mateixa plaça des de fa un 
mínim de 3 anys amb una valoració positiva, i sense la possibilitat d’haver-la conso-
lidat degut a la no convocatòria d’oposicions durant aquest temps.

b) Garantir un accés just i adequat dels ambientòlegs/òlogues a l’Administració 
de la Generalitat, reconeixent el caràcter específic d’aquests professionals del medi 
ambient. Mentre aquest accés no estigui garantit, les places actualment ocupades 
per llicenciats i graduats en ciències ambientals romandran excloses de qualsevol 
procés de concurs-oposició del Cos General que es convoqui.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior 
de la Generalitat
302-00036/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 22665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la Generalitat (tram. 
300-00043/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Rectificar l’errònia acció exterior duta a terme en els darrers anys basada en el 

desprestigi de les nostres institucions i en el trencament amb els valors fundacionals de 
la Unió Europea el que ens ha dut a deixar d’ésser una regió referent en l’àmbit europeu.

2. Destinar tots els recursos del programa d’exteriors de la Generalitat a promo-
ció del comerç exterior, la internacionalització de l’economia, el turisme, la cultura 
catalana, tot enfortint i potenciant la xarxa d’oficines comercials, turístiques i cultu-
rals de la Generalitat a l’exterior.

3. Paralitzar de forma immediata el procés de reobertura del Consell de Diplo-
màcia Pública de Catalunya - Diplocat.

4. Derogar els decrets aprovats des del passat mes de juny que han permès la re-
obertura de les delegacions del Govern a l’exterior, i aturar el procés de creació de 
noves delegacions.

5. Millorar la transparència en la gestió del recursos públics destinats a l’acció 
exterior, i en aquest sentit, insta el Govern a presentar, en el termini de tres mesos, 
un informe que detalli el cost total i real de cadascuna de les delegacions obertes a 
l’exterior, incloent les activitats desenvolupades per aquestes delegacions.

6. Trencar les relacions establertes amb sectors ultres d’altres països d’Europa i 
Amèrica, i a abstenir-se d’establir nous contactes amb aquests sectors extremistes 
que empitjoren la imatge i la marca de Catalunya al món.

7. Complir amb els articles 6 i 163.3 del Reglament del Parlament i entregar, en-
tre altres, els informes elaborats per Independent Diplomat, demanats per diputats 
del Parlament de Catalunya en reiterades ocasions.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2018
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, SP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra 
les violències masclistes
302-00037/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 22666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la 
lluita contra les violències masclistes (tram. 300-00044/12).
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Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Desplegar totalment la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a era-

dicar la violència masclista, i dotar-la d’un pressupost suficient per a combatre tots 
els àmbits de les violències masclistes, amb especial atenció als que no han estat de-
senvolupats: la violència sexual, el tràfic amb finalitat d’explotació sexual de dones 
i nenes, la mutilació ge nital femenina i el risc de patir-la, els matrimonis forçats, la 
violència derivada dels conflictes armats i la violència contra els drets sexuals i re-
productius.

2. Crear abans del 30 de gener una comissió pressupostària amb la participació 
de Departaments, representants dels ens locals i les entitats especialistes, per deter-
minar conjuntament el recursos necessaris per desplegar la llei amb garanties.

3. Crear abans de tres mesos una comissió de treball interinstitucional i amb les 
entitats especialitzades sobre violència institucional contra les dones per tal de que 
de fer un diagnòstic, una proposta de línies d’actuació, així com a reformar la Llei 
5/2008, del Dret de les dones a eradicar les violències masclistes, per incorporar la 
violència institucional com a violència masclista.

4. Aprovar abans de tres mesos el Pla contra les Violències Masclistes 2019-2022 
amb garantia de participació d’entitats i moviments socials expertes en la lluita con-
tra les Violències Masclistes, i dotar-lo d’un escenari pressupostari suficient que ga-
ranteixi tots els recursos econòmics i humans necessaris per tal d’implementar totes 
les mesures previstes a l’esmentat pla.

5. Incorporar al Pla contra les Violències Masclistes mesures específiques per als 
col·lectius més vulnerables amb independència de la seva situació administrativa.

6. Visibilitzar i prioritzar les violències masclistes en els pressupostos del 2019, 
tenint en compte com a mínim els següents aspectes, 

a. Dotar, de cara als pressupostos de 2019, d’una partida finalista a tots els depar-
taments destinada a l’abordatge de les violències masclistes per tal de visibilitzar-la i 
otorgar transparència al compliment del Pla contra les Violències Masclistes.

b. Incrementar la dotació pressupostària de l’Institut Català de la Dona en 4 M€ 
al pressupost del 2019 per a assolir, com a mínim, l’executat l’any 2008.

c. Destinar als pressupostos de 2019 els recursos necessaris per posar en marxa 
8 nous Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE) en violències masclistes al llarg 
de l’any vinent, passant dels 8 actuals a 16, per tal de garantir l’equilibri territorial i 
l’assistència especialitzada.

d. Augmentar en un 35% respecte el pressupost actual la dotació pressupostà-
ria dels Serveis d’Informació i Atenció a les dones (SIAD), així com fer efectiva la 
reglamentació de llurs serveis, augmentant les fi gures professionals que en formen 
part per tal de donar una atenció adequada a totes les dones.

e. Destinar els recursos necessaris per augmentar la bossa d’allotjaments i pisos 
d’acollida per dones víctimes de violència masclista, amb els seus fills i filles, fins 
eliminar les llistes d’espera que existeixen actualment i que posen aquestes dones en 
una situació d’indefensió i vulnerabilitat davant l’agressor.

7. Garantir l’atenció i l’acompanyament i la intervenció terapèutica a tots i totes 
les i els menors víctimes de violència masclista en els serveis de la xarxa d’atenció i 
recuperació de les violències masclistes.

8. Elaborar i implantar amb urgència un model d’abordatge integral contra les 
violències sexuals a tota Catalunya, evitant la victimització secundaria i garantint 
la equitat territorial.

9. Dur a terme durant el primer semestre de l’any 2019 formació en matèria de 
violències sexuals adreçada a totes les policies locals de Catalunya, i també jornades 
de sensibilització, i elaborar material audiovisual i de suport adequat per al Cos de 
Mossos d’Esqua dra, perquè en disposi per a la formació adreçada a joves en aques-
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ta matèria. Reforçar immediatament el Cos de Mossos d’Esquadra per a millorar la 
prevenció de la vio lència masclista i l’atenció a les víctimes.

10. Instar al Síndic de Greuges per incorporar en el 2019 una adjunta a la Sin-
dicatura de Greuges per recollir i donar la resposta adequada i especialitzada a les 
vulneracions als drets de les dones.

11. Posar fi a la repressió per part del govern de la Generalitat a les activistes 
de la vaga feminista del 8M del 2018 i retirar totes les denúncies, multes i sancions 
administratives interposades des del Departament, especialment a les set dones de 
Sant Cugat que han estat denunciades per FGC i per les quals es demana 3 anys de 
presó i una multa de 26.000.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Moció subsegüent a la 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
302-00038/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 22667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup 

Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre els drets civils i polítics dels membres de la sindicatura electoral del referèndum 
de l’1 d’octubre de 2017 (tram. 300-00049/12).

Moció
Primer. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport als membres de la Sindi-

catura Electoral de Catalunya, Jordi Matas, Tània Verge, Marc Marsal, Josep Pagès 
i Marta Alsina nomenats per aquest Parlament a l’empara de la Llei 19/2017 sobre 
el referèndum d’autodeterminació de Catalunya el setembre de 2017, davant les acu-
sacions de desobediència i usurpació de funcions pels quals la Fiscalia els sol·licita 
una pena de 2 anys i 9 mesos de presó.

Segon. El Parlament constata que totes les seves actuacions es van dur a terme 
d’acord amb legislació vigent, i que l’acusació és indignant i desproporcionada, te-
nint en compte que la seva comesa era garantir que el referèndum es realitzés de 
manera justa i imparcial. El Codi Penal espanyol no conté cap disposició específica 
que prohibeixi l’organització de referèndums, fins i tot quan no compten amb l’au-
torització del govern central, per tant, el seu enjudiciament no només és espuri, sinó 
que es basa en motius polítics, constituint una flagrant violació de drets humans.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
302-00039/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 22679 / Admissió a tràmit parcial: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 300-00047/12).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Es compromet a iniciar la despolitització de TV3 i Catalunya Ràdio mitjançant 

l’adopció de mesures urgents com la regulació dels criteris mínims de professionali-
tat i experiència, la utilització del procediment de concurs públic organitzat pel propi 
Parlament de Catalunya i unes majories parlamentàries àmpliament reforçades per 
la designació de les persones que ostentin les màximes funcions de responsabilitat 
de la CCMA. Així mateix, el Parlament es compromet a reformar l’estatut dels res-
ponsables de la CCMA per tal de garantir la seva independència i professionalitat. 

2. Constata la falta de pluralitat, imparcialitat i neutralitat del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya (CAC) i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) i, a tal efecte, insta el CAC i la CCMA a respectar i fer complir els princi-
pis d’actuació de la defensa de la llibertat d’expressió i d’informació, del pluralisme, 
de la neutralitat i l’honestedat informatives, de l’objectivitat i de la imparcialitat.

3. Subratlla que els professionals dels mitjans de comunicació públics han de 
poder treballar amb imparcialitat i neutralitat, la qual cosa és incompatible amb la 
pressió i la propaganda política tendenciosa.

4. Condemna rotundament el progressiu assenyalament i l’hostilitat dels mitjans 
de comunicació de la Generalitat contra els ciutadans d’ideologia no separatista. En 
aquest sentit, condemna expressament i rotundament: 

a. L’insult als polítics i ciutadans per raó de la seva ideologia i l’encobriment de 
la violència exercida contra ciutadans que defensen valors i principis constitucio-
nals, especialment els insults masclistes i homòfobs de determinats presentadors de 
plantilla i col·laboradors de productores externes reiteradament contractats, com a 
pràctiques perjudicials i antidemocràtiques cada vegada més habituals en els mitjans 
de comunicació públics de la Generalitat.

b. La utilització dels mitjans de comunicació de la CCMA com a corretja de 
transmissió d’una estratègia concertada de deshumanització dels polítics i votants 
d’ideologies no separatistes.

5. Rebutja la manca d’objectivitat informativa i neutralitat política en espais in-
formatius dels mitjans de la Corporació que es produeix, entre d’altres, mitjançant: 

a. Les reiterades i intencionades omissions de les següents circumstàncies: 
– El caràcter inconstitucional i il·legal del suposat referèndum de l’1-O.
– El caràcter inconstitucional de la «normativa» del suposat referèndum de 

l’1-O imposada per les forces polítiques separatistes els dies 6 i 7 de setembre de 
2017 amb greus vulneracions dels drets i llibertats fonamentals dels representants 
electes dels catalans al Parlament de Catalunya i després de pretendre cancel·lar la 
Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

b. La reiterada utilització dels termes «presos polítics» i «exiliats», que la Junta 
Electoral Central ja va resoldre expressament durant l’última campanya electoral 
que no podien ésser emprats pel fet de no respectar l’obligada neutralitat política.

6. [...]
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7. Insta el Consell de Govern de la CCMA a elaborar un pla de programació es-
pecífic per tal d’ampliar la seva audiència cap a sectors de la ciutadania que ara ma-
teix li donen l’esquena per la seva escorada línia editorial separatista.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Ignacio Martín Blanco, diputat, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat de 
cuidar els professionals de la salut
302-00040/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 22680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre la necessitat de cuidar els professionals de la salut (tram. 300-00048/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer la tasca realitzada pels treballadors sanitaris i el seu compromís.
2. Manifestar que la primera mesura a prendre per cuidar els professionals ha de 

ser la relacionada amb retornar a aquest col·lectiu la dignitat professional.
3. Garantir el temps necessari per poder realitzar les consultes amb dignitat i 

qualitat. Això implica, en primer lloc, no permetre mai més tenir agendes amb pa-
cients programats a la mateixa hora.

4. Escoltar tots els treballadors sanitaris per poder realitzar els canvis de millora 
que requereix el sistema sanitari.

5. Orientar el percentatge del pressupost destinat a l’Atenció Primària perquè 
s’apropi al recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i que permeti 
fer que sigui l’eix del sistema sanitari públic, fent que aquest es manifesti amb clare-
dat al proper pressupost.

6. Garantir que qualsevol acord per cuidar als professionals sigui de consens 
amb els representants dels treballadors i dels usuaris, així com de les societats cien-
tífiques i col·legials.

7. Recordar que no cal esperar a la següent vaga per tal de fer els canvis que el 
sistema sanitari necessita i, per tant, que cal fer canvis urgents per a cuidar tots els 
col·lectius sanitaris sense oblidar-ne cap.

8. Revertir les retallades econòmiques i laborals, tornant a pagar el 100% de les 
Direccions per Objectius (DPO), retornant els dies de lleure, els de formació, les pa-
gues extra i totes aquelles mesures acordades i que havien estat suprimides durant 
els darrers anys.

9. Reforçar les direccions dels equips d’Atenció Primària mitjançant concursos 
objectius de mèrit, amb un programa basat en els pilars assistencials, docents, inves-
tigadors i de gestió, i que siguin renovables cada cinc anys mitjançant convocatòries 
públiques i transparents, amb una rendició de comptes anual d’acord amb indicadors 
assistencials i de qualitat.

10. Presentar un Pla Integral que respongui a tots els canvis acordats abans de 
tres mesos al Parlament de Catalunya i amb un debat obert als grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant 
corresponent al 2018
360-00009/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 22183).
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2018.

Al president del Parlament
Benvolgut,
Coincidint amb la data en què es commemora la Convenció dels drets de l’infant, 

em plau lliurar-vos l’informe Informe anual 2018 sobre els drets de l’infant, d’acord 
amb l’article 29.2 de la Llei 24/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència, el qual analitza la situació de la infància a Catalunya 
amb relació als drets establerts per la Convenció de les Nacions Unides sobre els 
drets de l’infant i la legislació relativa a infància i adolescència.

L’edició d’enguany de l’informe incideix en vuit àmbits prioritaris: sistema pro-
tector, educació, pobresa, salut, lleure, abusos sexuals, igualtat i la condició dels in-
fants com a subjectes de dret. Entre les principals recomanacions, pel que fa al sis-
tema protector cal subratllar la necessitat de la promoció de l’acolliment familiar, la 
millora de l’acompanyament dels infants i la diversificació dels recursos. En l’àmbit 
educatiu, l’informe destaca el Pacte contra la segregació.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 65, aquest informe monogràfic ha d’ésser objecte de debat parla-
mentari. En aquest sentit, us vull recomanar que aquest se substanciï a la Comissió 
de la Infància.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe.
Cordialment,

Barcelona, 20 de novembre de 2018
Rafael Ribó, síndic

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

https://www.parlament.cat/document/publicacions/298653.pdf
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al tercer període de sessions
244-00008/12

ACORD

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de novembre de 2018, d’acord 

amb el que estableix l’article 83.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de Porta-
veus, ha aprovat el calendari indicatiu de sessions plenàries per al tercer període de 
sessions (gener - juliol 2019):

Gener: 23 i 24

Febrer: 6 i 7; 20 i 21

Març: 6 i 7; 20 i 21

Abril: 3 i 4, 10 i 11

Maig: 8 i 9; 29 i 30

Juny: 12 i 13; 26 i 27

Juliol: 10 i 11; 24 i 25

A reserva de les modificacions que l’actuació del Parlament demani.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2018
La secretària quarta, Adriana Delgado i Herreros; el president, Roger Torrent 

i Ramió

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 22363; 22497 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.11.2018

Reg. 22363

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Reglament 
del Parlament, comunica que el diputat Alejandro Fernández Álvarez d’aquest sub-
grup parlamentari ha estat designat per a formar part de la Diputació Permanent en 
substitució del diputat Xavier García Albiol.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Reg. 22497

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 74.1 i 76.4 del Reglament 
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del Parlament, comunica que la diputada Jéssica Albiach Satorres d’aquest grup par-
lamentari ha estat designada per a formar part de la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública
410-00014/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 22550 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.11.2018

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

el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alta: J. Lluís Salvadó i Tenesa
Baixa: Sergi Sabrià i Benito

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
412-00006/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 22297 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.11.2018

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Par-
lament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions 
parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals

Alta: Marta Ribas Frías
Baixa: Jéssica Albiach Satorres

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP
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4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat 
de Vida de la Gent Gran
406-00003/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS; SP CUP-CC

Reg. 22238; 22426 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.11.2018

Reg. 22238

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, 
comunica que el diputat Raúl Moreno Montaña ha estat designat membre de la Co-
missió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la 
Gent Gran.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 22426

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el 
diputat Vidal Aragonés Chicharro ha estat designat membre de la Comissió d’Estudi 
de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00001/12

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 22296 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.11.2018

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parla-
ment, comunica que la representant del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem a l’Intergrup del Poble Gitano és la diputada Susanna Segovia Sánchez, i la 
representant suplent, Jèssica Albiach Satorres.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP
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Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
413-00002/12

CONSTITUCIÓ, ELECCIÓ DE LA COORDINADORA I DESIGNACIÓ 

D’ESPECIALISTES, TÈCNICS O MEMBRES D’ENTITATS CIUTADANES

El dia 18 d’octubre de 2018 s’ha constituït l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al 
Sàhara. De conformitat amb l’article 71.3 del Reglament del Parlament, és integrat 
pels membres següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Susana Beltrán García

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Narcís Clara Lloret

Grup Parlamentari Republicà
Adriana Delgado i Herreros

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Ferran Pedret i Santos

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Susanna Segovia Sánchez

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Vidal Aragonés Chicharro 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alejandro Fernández Álvarez

L’Intergrup, d’acord amb l’article 71.3 del Reglament del Parlament, ha elegit co-
ordinadora la diputada Adriana Delgado i Herreros.

Així mateix, d’acord amb l’article 71.4 del Reglament del Parlament, proposa 
que participin en els seus treballs els especialistes, tècnics o membres d’entitats ciu-
tadanes següents: 

Delegació a Catalunya del Front Polisario.
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí.
Fundació Ulls del Món.
Sàhara Dempeus.
Creu Roja.
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2018
El coordinador de l’Intergrup en funcions, Ruben Wagensberg Ramon
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 21/XII, relativa a l’Informe de 
fiscalització 31/2016, sobre el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, 
corresponent a l’exercici del 2013
290-00012/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 22361 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 21/XII, relativa a 
l’Informe de fiscalització 31/2016, sobre el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 
(CIRE), corresponent a l’exercici del 2013 (tram. 290-00012/12), us informo de les 
actuacions que el CIRE ha dut a terme per al seu compliment i, també, les observa-
cions que formulem a aquest informe:

– Observació núm. 1
Atès que la facturació al sector públic representa el 31 % dels ingressos totals de 

l’any 2013, no es pot considerar que, en l’exercici fiscalitzat el CIRE, realitzés la part 
essencial de la seva activitat per als poders adjudicadors que n’exercien el control. 
Per aquest motiu, no podia constituir un mitjà propi i un servei tècnic d’aquests po-
ders adjudicadors, als efectes del que disposen els articles 4.1.n i 24.6 del Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). En conseqüència, els encàrrecs 
que se li van efectuar no podien tenir la naturalesa d’encàrrecs de gestió i, per tant, 
no haurien de restar exclosos de l’aplicació del TRLCSP.

L’actual direcció del CIRE duu a terme actuacions al respecte, amb el propi De-
partament de Justícia i altres organismes de la Generalitat, per tal de poder mante-
nir la condició de mitjà propi tal com preveu la Llei 23/2009, de 23 de desembre, 
del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, en considerar que el 100 % de l’activitat 
que desenvolupa el CIRE és pública, ja que està destinada a assolir l’objectiu de la 
reinserció, que és l’única funció que té legalment assignada.

Així mateix, el CIRE participa en diversos grups de treball, integrats per dife-
rents representants dels departaments de la Generalitat de Catalunya, on s’està trac-
tant la condició del CIRE com a mitjà propi del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya i dels ens locals i del sector públic vinculat o depenent. Fins que no es 
disposi d’un pronunciament definitiu dels grups de treball, no podrem ser més con-
crets en els nostres arguments.

El percentatge de facturació del sector públic que recull l’informe és tan baix 
perquè la Sindicatura no va tenir en compte el criteri del caràcter públic de l’activitat 
del CIRE, ni tampoc l’activitat de formació ni d’inserció, i únicament va considerar 
la facturació provinent d’encàrrecs de l’administració pública, sense considerar tam-
poc en aquest apartat l’import corresponent a expenedoria, que és un concepte que 
pot provocar interpretacions diverses. Si es comptabilitza la facturació del tabac, el 
percentatge, inclús mantenint aquest criteri restrictiu, supera el 50 % i al 2017 pràc-
ticament s’ha situat en el 70 %. El CIRE, en aquest sentit, va presentar al·legacions 
al projecte d’informe en relació a aquest punt (apartats 1.6 i 2.1), que tot seguit es 
detallen:

1.6 Apartat 2.8 Encàrrecs de gestió
Cal tenir en compte que la vigent Llei 23/2009, del Centre d’Iniciatives per a la 

Reinserció, i el vigent Decret 210/2013, d’aprovació dels Estatuts del CIRE, estableixen 
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que el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció és mitjà propi i servei tècnic de l’Admi-
nistració de la Generalitat, dels ens locals i del sector públic vinculat o depenent, con-
seqüentment s’entén que el CIRE compleix els requisits establerts a l’article 24.6 del 
TRLCSP i es considera que no té lloc afirmar que no els compleix. A més, el CIRE és 
el receptor dels encàrrecs i, d’acord amb la norma, està obligat a executar-los.

2.1 Observació número 1
Es reitera l’argumentació de l’apartat 1.6 d’aquestes obligacions i també s’inci-

deix en el caràcter social i finalitat principal del Centre d’Iniciatives per a la Rein-
serció que entenem que justifiquen plenament tenir la consideració de mitjà propi i 
servei tècnic de l’Administració de la Generalitat, dels ens locals i del sector públic 
vinculat o depenent, amb l’objecte de poder generar la creació de llocs de treball per 
ocupar a persones internes en centres penitenciaris de Catalunya i, per tant, complir 
allò que estableix l’article 25.2 de la Constitució Espanyola i l’article 26 de la Llei 
orgànica general penitenciària.

– Observació núm. 2
Durant l’exercici 2013, es va incrementar el termini de pagament a proveïdors 

i creditors a 103 dies, el que va suposar un incompliment dels terminis fixats en la 
Llei 15/2010, del 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat. Tal com es fa constar en la Memòria dels comptes anuals, el 55,1 % dels 
pagaments es va efectuar fora del termini legal.

Tot i que la voluntat del CIRE és poder adoptar mesures correctores pel que fa al 
compliment de la normativa vigent i fer els pagaments dins el termini legal establert, 
fins que no es pugui revertir l’actual situació econòmica del CIRE no es podran apli-
car, per aquests motius:

• El CIRE pateix un dèficit estructural de finançament en relació al cost real dels 
serveis que té encomanats, des del mes d’abril de 2016; per això el CIRE ha demanat 
formalment uns transferències addicionals per al seu finançament.

• Els ingressos provinents de les activitats del sector públic, mitjançant encàrrecs 
de gestió, han minvat en un percentatge considerable. Les diverses interpretacions 
que s’estan efectuant en relació a la naturalesa del CIRE, de si és o no és mitjà propi, 
crea inestabilitat, tant pel que fa a les activitats que desenvolupa l’entitat com pel que 
fa a tots els aspectes econòmics. La inseguretat jurídica generada per les múltiples 
interpretacions de les directives europees en matèria de contractació i per la nova 
llei de contractes del sector públic, que va entrar en vigor el passat mes de març, fa 
que diferents òrgans dels sector públic s’abstinguin de formular-nos encàrrecs i op-
tin per la concurrència pública.

A finals de setembre de 2018, el termini mig de pagament és de 111 dies. Es 
manté el mateix termini de pagament que a finals d’abril de 2018. La voluntat de 
reduir el termini mitjà de pagament està condicionada a l’evolució de la situació fi-
nancera del CIRE.

– Observació núm. 3
El compte de pèrdues i guanys del 2013 inclou un excés d’ingressos per un total 

de 482.220 € i un excés de despesa pel mateix import, que correspon a autoconsum 
entre diferents activitats del CIRE. Pel que fa al pressupost, el capítol 3 dels ingres-
sos també presenta el mateix import i concepte un excés en les xifres dels drets i 
obligacions reconegudes.

Aquesta observació que es formula des de la Sindicatura expressa literalment la 
situació real del compte de pèrdues i guanys i del pressupost corresponents a l’any 
2013 i que aquesta canvia cada any.

– Observació núm. 4
El conveni col·lectiu de treball del personal laboral del CIRE estableix que a 

l’efecte del còmput del complement d’antiguitat s’han de considerar els serveis pres-
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tats a l’empresa. No obstant això, el centre retribueix el seu personal considerant 
tota l’antiguitat al sector públic per al reconeixement de triennis, retribució que per 
als treballadors que van subscriure el contracte de treball amb posterioritat a l’es-
mentat conveni no s’ajusta a la normativa vigent.

Per tal d’adequar el redactat de l’article 57 del Conveni col·lectiu del personal la-
boral del CIRE, amb data 27 d’octubre de 2017, el CIRE va signar una acord amb el 
Comitè d’empresa que en el seu punt 10.4 s’estableix el següent:

«Modificació de l’article 57 del Primer conveni col·lectiu del personal laboral del 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció

S’acorda afegir a la redacció de l’article 57 del Primer conveni col·lectiu del per-
sonal laboral del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció que a efectes del còmput de 
l’antiguitat, es sumaran tots els períodes prestats a qualsevol administració pública 
i/o sector públic vinculat o depenen».

El CIRE està pendent que finalitzi la tramitació interna de l’àmbit de la Gene-
ralitat de Catalunya, per tal de poder aplicar el que preveu l’esmentat acord al seu 
personal laboral.

– Observació núm. 5
La participació dels interns en la gestió del servei de restauració, quan és prestat 

per una empresa externa, requereix la seva contractació per part de l’empresa adju-
dicatària mitjançant el règim laboral comú. Per tant, l’adscripció a aquest servei de 
personal intern subjecte a la relació laboral de caràcter especial dels penats i retri-
buït pel CIRE no s’ajusta a dret.

Actualment el CIRE gestiona directament el servei de cuina dels centres peni-
tenciaris de Catalunya, a excepció del Centre Penitenciari Brians 1, a on el servei 
d’alimentació de les persones internes està adjudicat a una empresa externa que té 
subcontractat amb el CIRE únicament el procés de distribució del menjar per als 
diferents mòduls; però no les tasques de producció del menjar.

Tota l’argumentació, el CIRE ja la va expressar en els apartats 1.3 i 2.4 de les 
al·legacions formulades pel CIRE quan es va presentar l’informe provisional de la 
Sindicatura, de les quals es reprodueix parcialment el seu contingut:

1.3 Apartat 2.3.3.2 Despeses de personal intern - Cuina
El Departament de Justícia, per mitjà dels corresponents expedients de licita-

cions públiques, va adjudicar en l’any 2007 i successius i amb caràcter plurianual 
el servei de restauració per als interns, explotació de cafeteria i menjador de fun-
cionaris i condicionament i equipament dels espais destinats a cuina central, offices 
dels mòduls i de la cafeteria de funcionaris de diferents centres penitenciaris de Ca-
talunya a empreses externes.

Les licitacions de referència permetien a l’empresa adjudicatària fins a un 80 % 
de subcontractació. Les empreses adjudicatàries dels serveis de restauració per als 
interns van subcontractar (com havien manifestat en la licitació) amb el CIRE, mit-
jançant un taller formatiu-productiu per gestionar i desenvolupar, sota la direcció 
tècnica de l’empresa adjudicatària, la producció dels diferents àpats diaris dels in-
terns i la seva distribució pels mòduls. Per donar compliment a l’encàrrec rebut de 
diverses empreses de càtering, el CIRE va procedir a contractar cuiners professio-
nals per mitjà d’una relació laboral ordinària i a persones internes per mitjà de la 
relació laboral especial penitenciària.

La gestió del servei de cuina per part d’empreses externes s’ajusta a allò que 
estableix l’article 116.1 del Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel que s’aprova el 
reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya.

La subcontractació al CIRE, per part d’aquestes empreses externes, d’una part 
del servei tampoc sembla que vulneri la legalitat, més si es té en compte la finalitat 
i funcions del CIRE entre les que hi ha la d’impulsar la creació de llocs de treball 
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adaptats a les necessitats de les persones internes per mitjà de la relació laboral es-
pecial penitenciària.

És important ressaltar el que estableix l’article 116.7 del Decret 329/2006: «quan 
l’economat, la cafeteria o la cuina siguin gestionats per una empresa externa adju-
dicatària del servei, les persones internes hi podran dur a terme serveis auxiliars o 
mecànics, quan així es previngui en el procediment de contractació administrativa 
corresponent, assumint l’empresa adjudicatària la satisfacció de totes les obliga-
cions empresarials que es derivin del contracte de treball».

En definitiva, el que es va dur a terme és una fórmula mixta de les que preveu 
la norma: adjudicació a una empresa privada que subcontracta una part del ser-
vei al CIRE per contribuir a l’itinerari de formació, ocupació i inserció de les per-
sones internes dels centres penitenciaris facilitant el seu accés al sector hostaleria, 
restauració i càtering, mitjançant la integració de les activitats derivades del servei 
d’alimentació en els processos formatius, ocupacionals i d’inserció. Les persones in-
ternes que han treballat en el servei de cuina han estat contractades pel CIRE, per 
mitjà de la relació laboral especial penitenciària i en cap cas depenien del personal 
de l’empresa externa adjudicatària del servei sinó que depenien del personal laboral 
del CIRE adscrit i/o responsable del servei en cada centre.

2.4 Observació número 5
Com ja s’ha argumentat en l’apartat 1.3 d’aquestes al·legacions, s’entén que sí 

que s’ajusta a dret la contractació de persones internes que fa el CIRE, per mitjà de 
la relació laboral especial penitenciària, per realitzar tasques del servei de cuina 
que li subcontracten les empreses externes a les quals el Departament de Justícia ha 
adjudicat el servei per mitjà d’una licitació pública que preveu aquesta subcontrac-
tació i la té present com a criteri de valoració.

Cal dir també, que actualment el CIRE gestiona directament el servei de cuina 
de gairebé tots els centres penitenciaris de Catalunya. Només en el Centre Peniten-
ciari Brians 1 el servei d’alimentació de les persones internes està adjudicat a una 
empresa externa que té subcontractat amb el CIRE el procés de distribució del men-
jar per als diferents mòduls però no les tasques de producció del menjar a cuina.

– Observació núm. 6
La col·laboració dels interns en la prestació dels serveis auxiliars dels centres 

penitenciaris que no ha estat encarregada al CIRE sota la fórmula d’un taller pro-
ductiu no es pot inserir en la relació laboral de caràcter especial dels penats, i per 
tant, la retribució que puguin percebre els interns hauria de ser a càrrec de l’Admi-
nistració penitenciària i amb subjecció al dret administratiu.

Pel que fa aquesta observació, el CIRE l’any 2013 va lliurar un informe proposta 
de com s’havia de reconduir la situació dels interns que presten els serveis auxili-
ars. Tot i això, el CIRE està treballant conjuntament per trobar una solució a nivell 
departamental. Durant els mesos de juny a octubre de 2018, diferents responsables 
del de la Direcció General de Serveis Penitenciaris (DGSP) i del propi CIRE s’han 
reunit, per indicació del director del CIRE, per trobar una solució que es pugui ma-
terialitzar per tal d’incorporar aquesta activitat en el corresponent encàrrec de gestió 
que el Departament de Justícia formuli al CIRE, com ho fa amb la resta de serveis. 
Estem treballant en una darrera proposta, que abans que finalitzi aquest any serà 
presentada al director del CIRE i al director general de Serveis Penitenciaris, i pos-
teriorment al Consell d’Administració del CIRE. S’està fent un treball molt rigorós 
d’anàlisi de cadascun dels centres penitenciaris. La previsió és que durant el primer 
trimestre de 2019 es puguin començar a veure el resultats.

– Observació núm. 7
La venda dels productes elaborats en els tallers productius del CIRE no es pot 

considerar una activitat exempta de l’Impost de les Activitats Econòmic (IAE) i, per 
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tant, l’entitat s’hauria de donar d’alta de les activitats productives en les que encara 
no ho ha fet.

El CIRE, en principi, tenia previst encarregar un informe, atenent el seu caràcter 
singular, però en el decurs d’aquests darrers mesos s’ha considerat oportú que, abans 
d’encarregar formalment aquest informe, el CIRE identifiqui quins són els tallers 
productius que actualment són viables en tots els aspectes (econòmics, generadors 
d’ocupació, etc.) i també clarificar quina és la seva naturalesa jurídica (condició de 
mitjà propi); és per aquest motiu que el CIRE, a nivell intern, n’està fent una anàlisi 
i valoració. Així, l’informe es demanarà tant per a les activitats viables actualment, 
i que poden quedar consolidades, com per a les que s’estimi que poden ser-ne en els 
propers anys.

– Observació núm. 8
En l’elaboració i la liquidació del pressupost no hi consta adequadament classi-

ficada la despesa del personal inclòs a la relació laboral de caràcter especial dels 
penats, que està registrada en el capítol 4 com a transferència corrent a famílies, 
en comptes d’estar-ho en el capítol 1 com a remuneracions de personal. L’import 
d’aquest concepte per a l’exercici 2013 és de 10,19 M€.

Tal com el CIRE va expressar en el seu dia, en les seves al·legacions, la classifi-
cació pressupostària de les despeses de personal inclòs en la relació laboral especial 
penitenciària es fa seguint les directrius fixades per la Direcció General de Pressu-
postos.

– Observació núm. 9
El capítol 2 de les despeses inclou 244.441 € que corresponen a la part meritada 

de la paga extraordinària del mes de desembre del 2012 en entrar en vigor el Reial 
decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupos-
tària i de foment de la competitivitat, i que, s’hauria d’haver registrat en el capítol 1.

Tal com el CIRE va expressar en el seu dia, en les seves al·legacions, la classifi-
cació pressupostària de les despeses de personal inclòs en la relació laboral especial 
penitenciària es fa seguint les directrius fixades per la Direcció General de Pressu-
postos.

– Observació núm. 10
De la revisió de la Memòria es desprèn que s’hi hauria d’incorporar determinada 

informació que milloraria la comprensió de les activitats del CIRE.
El CIRE en el decurs d’aquests anys ha anat incorporant tota la informació que 

va suggerir la Sindicatura en el seu informe. En aquest sentit, us facilitem a con-
tinuació l’enllaç on podreu accedir a la Memòria dels comptes anuals dels darrers 
exercicis, però cal fer la comprovació d’una forma més acurada en els comptes de 
l’any 2017, que són el comptes de l’any següent a la publicació de l’informe, i per 
tant, també de la finalització dels treballs: http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/cire/
transparencia_enllacos/gestio-economica/

– Observació núm. 11
En la revisió dels criteris de valoració de les ofertes en alguns expedients s’ha 

observat que per valorar les ofertes s’utilitzen subcriteris de valoració que no estan 
previstos en els plecs i que no s’han definit suficientment sobre quins elements i en 
quines condicions queda autoritzada la presentació de millores. Aquests fets contra-
diuen els principis d’igualtat de tracte i transparència en la selecció del contractista 
que ha de regir la contractació pública.

Actualment, el CIRE està aplicant una ponderació molt més detallada de criteris 
i subcriteris de valoració que es procuren definir al màxim detall en cada licitació 
que actualment es realitza. Tot seguit facilitem l’enllaç que permet accedir a la pla-
taforma de contractació pública de la Generalitat, on es troben publicats tots els ex-
pedients de contractació del CIRE, d’aquesta manera podreu fer les comprovacions 

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/cire/transparencia_enllacos/gestio-economica/
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/cire/transparencia_enllacos/gestio-economica/
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que considereu oportunes: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJa-
va/capView.do €keyword=&reqCode=view&idCap=204106&department=12100&

El CIRE, tal com va recollir en els apartats 1.7 i 2.6 de les al·legacions, ja va ex-
pressar que aplicava una ponderació de criteris i subcriteris de valoració procurant 
definir-los al més alt grau de detall en cada licitació:

1.7 Apartat 2.9.2.2 Criteris de valoració
Es proposa que es faci constar que en expedients de contractació del CIRE de 

l’any 2013 i posteriors ja s’aplicava ponderacions detallades en els diferents criteris 
de valoració i també en la concreció de les millores que podien obtenir puntuació.

2.6 Observació número 11
Atès que, com s’ha argumentat a l’apartat 1.7 d’aquestes al·legacions, en dife-

rents expedients de contractació ja s’ha estat aplicant una ponderació més detalla-
da de criteris i subcriteris de valoració i una definició més detallada de les millores 
que poden obtenir puntuació, es demana que el redactat d’aquesta observació no 
sigui generalista perquè dona a entendre que no es fa en cap cas i això no s’ajusta 
a la realitat.

– Observació núm. 12
Es van adjudicar de manera directa catorze contractes de subministrament de 

matèries primeres destinades a l’alimentació dels interns abans de la finalització 
del procediment de licitació destinat a aquesta finalitat, motivat per l’insuficient ter-
mini entre l’encàrrec del Departament de Justícia i l’inici de la prestació del servei 
d’alimentació

El CIRE en el decurs d’aquests darrers anys ha fet el possible per establir nous 
mecanismes de coordinació amb el Departament de Justícia, per tal agilitzar al 
màxim la gestió i tramitació dels encàrrecs. En aquest sentit, en l’actual estructu-
ra organitzativa del CIRE hi ha un director de Relacions Penitenciaries, que entre 
d’altres funcions, té encomanada la coordinació amb la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris en els diferents àmbits d’actuacions pels quals estem vinculats.

– 3.2. Recomanació
Com a conseqüència del treball de fiscalització realitzat, i addicionalment a al-

tres consideracions de millora que figuren en el present informe, es recomana que, 
per complir la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, del 26 de 
febrer del 2014, sobre contractació pública i, alhora garantir el dret constitucional 
al treball remunerat dels presos i penats mitjançant la planificació i l’organització 
d’activitats de reinserció sociolaboral, es revisi la gestió de l’activitat del CIRE i/o 
la seva configuració com a mitjà propi de l’Administració de la Generalitat, dels ens 
locals i del sector públic vinculat o dependent.

Aquesta recomanació està relacionada amb l’observació núm. 1 que es formula 
a l’informe i, per tant, ens remetem al que hem expressat quan hem desenvolupat el 
compliment d’aquesta observació.

Finalment manifestem, seguint amb la nostra línia de treball de compliment de 
la legalitat vigent i amb l’ànim d’una millora constant, la nostra voluntat de treballar 
per incorporar a la Memòria totes les informacions que se’ns recomana i per donar 
compliment a totes les qüestions plantejades en l’informe de fiscalització que siguin 
competència del CIRE, tenint present que en alguns casos les decisions i/o actua-
cions a realitzar no estan al nostre abast (directrius de la direcció general pressupost, 
instrument propi, encàrrec serveis auxiliars...).

Barcelona, 20 de novembre de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/capView.do?keyword=&reqCode=view&idCap=204106&department=12100&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/capView.do?keyword=&reqCode=view&idCap=204106&department=12100&
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Control del compliment de la Resolució 23/XII, relativa a l’Informe de 
fiscalització 2/2017, sobre el Consorci Urbanístic Portal Costa Brava - 
Illa de Blanes, corresponent al 2015
290-00014/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 22354 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 23/XII, relativa a l’Informe de 
fiscalització 2/2017, sobre el Consorci Urbanístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes, 
corresponent al 2015 (tram. 290-00014/12), us informo, amb el document annex fa-
cilitat per la Direcció de Serveis, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 20 de novembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex. Informe en relació a la dissolució i liquidació de l’entitat 
Consorci Urbanístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes 
1. Per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 19 de juny de 2018 i 

publicat en el DOGC el dia 21 de juny de 2018, es van autoritzar els acords presos pels re-
presentants de la Generalitat de Catalunya en el si del Consell Directiu Consorci Urbanístic 
Portal Costa Brava - Illa de Blanes, en relació al procés de dissolució i liquidació de l’entitat.

2. El Ple de l’Ajuntament de Blanes de dia 27 de setembre de 2018, va ratificar 
aquests mateixos acords.

3. El balanç de liquidació es troba en procés d’elaboració. Posteriorment caldrà que 
aquest s’aprovi en una reunió del Consell Directiu de l’entitat, per poder finalment pu-
blicar la dissolució del Consorci al DOGC.

Barcelona, 16 de novembre de 2018
Josefina Valls i Vila, directora de Serveis

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 16/XII, sobre la problemàtica 
social generada per l’ocupació il·legal d’habitatges
390-00016/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018

Control del compliment de la Moció 17/XII, sobre les infraestructures 
que són competència de la Generalitat
390-00017/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018
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Control del compliment de la Moció 18/XII, sobre les infraestructures 
i el transport públic
390-00018/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018

Control del compliment de la Moció 19/XII, sobre la igualtat 
d’oportunitats en el temps educatiu
390-00019/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018

Control del compliment de la Moció 20/XII, sobre l’agenda 2030 per al 
desenvolupament sostenible
390-00020/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018

Control del compliment de la Moció 21/XII, sobre els plans exteriors 
d’emergència de les centrals nuclears
390-00021/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018

Control del compliment de la Moció 22/XII, sobre la seguretat viària
390-00022/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018
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4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a 
donar compte de la modificació en la composició del Govern
350-00003/12

ANUNCI

Anunci: president de la Generalitat (reg. 22727).
Coneixement: Mesa del Parlament, 26.11.2018.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença d’Emilie Rivas, responsable de 
polítiques d’infància a Catalunya de Save the Children, davant 
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti 
l’informe «Sota el mateix sostre»
356-00245/12

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb una altra diputada del GP PSC-
Units (reg. 22159).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
22.11.2018.

Sol·licitud de compareixença de representants de la Unió de Mossos 
per la Constitució davant la Comissió d’Interior perquè exposin la 
situació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra amb relació a llur 
activitat associativa
356-00250/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs (reg. 22436).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 23.11.2018.

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

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 26.11.2018, DSPC-C 116.
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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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 26.11.2018, DSPC-C 116.

Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00136/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 26.11.2018, DSPC-C 116.

Compareixença d’Alfons Montserrat Esteller, exalcalde d’Alcanar, 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Projecte Castor
365-00001/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 26.11.2018, DSPC-C 116.

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus 
municipals de Catalunya (Pinfrecat20) i Programa general de 
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (Precat20)
334-00037/12 i 334-00038/12

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

Reg. 22182 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya, en compliment del que disposa l’article 6.6 del Text refós de la Llei re-
guladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, i per tal 
de donar-ne compte a la Comissió de Medi Ambient del Parlament de Catalunya, us 
informo de l’aprovació del programa general de prevenció i gestió de residus i re-
cursos de Catalunya (PRECAT20), mitjançant el Reial decret 210/2018, de 6 d’abril, 
i del Pla territoria sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de 
Catalunya (PINFRECAT20), mitjançant el Reial decret 209/2018, de 6 d’abril, i us 
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adjunto els documents mitjançant el suport digital DVD adjunt, en el qual figuren 
les dades següents: 

Títol de l’Informe: PINFECAT20
Format: PDF
Mida: 126 MB
Última data i hora de modificació: 23.01.2018, a les 13:00 h

Títol de l’Informe: PRECAT20
Format: PDF
Mida: 58,7 MB
Última data i hora de modificació: 25.10.2018, a les 15: 02 h

Barcelona, 19 de novembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2018.

Informe sobre l’acompliment de les actuacions estadístiques 
corresponents al Programa anual d’actuació estadística per al 2017
334-00039/12

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 22367 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 26.11.2018

Al president del Parlament
Benvolgut president,
D’acord amb allò que l’article 13.3 de la Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla 

estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d’estadística 
de Catalunya, us trameto l’Informe sobre l’acompliment de les actuacions estadísti-
ques del Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2017.

Ben atentament,

Barcelona, 20 de novembre de 2018
Pere Aragonès i García, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Informe corresponent al 2018 i Memòria corresponent al 2017 del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
334-00040/12 i 334-00041/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL NACIONAL DE LA CULTURA I DE 

LES ARTS

Reg. 22433 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Cultura: Mesa del Parlament, 

26.11.2018

Al president del Parlament
Benvolgut president,
Com bé saps, una de les principals fites anuals del Consell Nacional de la Cultura 

i de les Arts (ConCA) és l’elaboració de l’informe sobre l’estat de la cultura i de les 
Arts a Catalunya. L’informe d’enguany, sota el títol «Estat de la cultura i de les arts 
06-2018. Dimensió social de la Cultura», inclou una anàlisi de les pràctiques culturals 
dels catalans i sis articles encarregats a experts que, des de diferents perspectives, in-
cideixen en la capacitat de transformació de la cultura sobre la realitat col·lectiva. Es 
clou el document amb el tradicional recull d’indicadors culturals, on s’identifiquen, 
des d’una àmplia perspectiva, les tendències del sector a nivell econòmic i social.

Així mateix, et trameto també, adjunta, la Memòria d’activitats de la nostra ins-
titució corresponent a l’any 2017 en compliment del que estableix l’article 18.2 de la 
Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

No cal dir-te que ens agradaria comptar amb la teva assistència a l’acte de pre-
sentació de l’esmentat informe, previst per al proper dijous dia 22 de novembre, a 
les onze del matí, a la Sala Adrià Gual de La Bonne. Centre de Cultura de Dones 
Francesca Bonnemaison (carrer Sant Pere més Baix, 7, Barcelona).

Ben cordialment,
Barcelona, 16 de novembre de 2018
Carles Duarte i Montserrat, president (e.f.)

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

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 5234/2018, interposat pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, contra l’acord de la Mesa del 8 
d’octubre de 2018 de confirmació de l’acord de la Mesa del 4 
d’octubre de 2018 pel qual es desestima la reconsideració de donar 
efectes jurídics als escrits presentats sobre delegacions de vot
383-00008/12

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 22369 / Provisió del president del TC del 21.11.2018

Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2018.


	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 per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
	200-00006/12
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Projecte de llei d’ordenació del litoral
	200-00007/12
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	3.01.02. Proposicions de llei
	Proposició de llei sobre el garantiment de la neutralitat política en l’àmbit de l’ensenyament
	202-00029/12
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
	202-00030/12
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
	202-00031/12
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
	202-00032/12
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	3.01.03. Decrets llei
	Decret llei 7/2018, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen mesures transitòries per continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol
	203-00007/12
	Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat


	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració dels drets humans a Nicaragua
	250-00376/12
	Rectificació del text presentat

	Proposta de resolució sobre el projecte Jardins de Sa Riera, a Begur
	250-00451/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la inversió i la gestió de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre
	250-00452/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució contra la impunitat i l’indult dels independentistes encausats pel cop a la democràcia a Espanya durant el setembre i l’octubre del 2017
	250-00453/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pla de prevenció i control de l’hepatitis C
	250-00454/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la condemna al boicot antisemita i xenòfob a un partit de waterpolo entre les seleccions d’Espanya i Israel
	250-00455/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la llengua de signes a les escoles
	250-00456/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Sitges
	250-00457/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el garantiment de l’harmonia del conjunt històric del pont de Besalú
	250-00458/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’increment de recursos materials i humans del jutjat de Girona encarregat de conèixer els plets sobre clàusules abusives en préstecs i crèdits hipotecaris
	250-00459/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’increment de recursos materials i humans del jutjat de Tarragona encarregat de conèixer els plets sobre clàusules abusives en préstecs i crèdits hipotecaris
	250-00460/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el reconeixement del personal auxiliar d’educació especial i dels drets dels alumnes amb necessitats educatives especials
	250-00461/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’auge del neofeixisme
	250-00463/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la situació al Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Suprem
	250-00464/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el reconeixement de la feina feta pels cossos policials i els servidors de la justícia en el marc de l’operació policial Bacar contra diverses activitat il·legals
	250-00465/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual
	250-00466/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la desaparició forçada de menors
	250-00467/12
	Tramesa al Ple
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la desaparició forçada de menors
	250-00468/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’abandonament del sistema d’identificació verificada de Catalunya
	250-00469/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les accions dutes a terme per l’Assemblea Nacional Catalana contra la competitivitat de les empreses catalanes
	250-00470/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el garantiment del dret a la igualtat i a la no-discriminació de les persones amb variacions intersexuals
	250-00471/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el millorament d’algunes deficiències sanitàries al Solsonès
	250-00472/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la conscienciació sobre els efectes i l’impacte en el medi ambient de l’abús del plàstic
	250-00473/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les emissions de les grans instal·lacions de combustió
	250-00474/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament de jutges, fiscals, agents de la policia judicial i altres servidors de la justícia
	250-00475/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la situació política a Veneçuela
	250-00476/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la llista d’espera per a rebre un implant coclear
	250-00477/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’enviament d’un representant al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut
	250-00478/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures de suport per a l’autoconsum d’energia elèctrica
	250-00479/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels professionals dels centres dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	250-00480/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent d’una cimera d’emergència per a planificar i coordinar l’acollida de menors no acompanyats
	250-00481/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la seguretat de les persones al mar
	250-00482/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els protocols d’actuació enfront dels atacs informàtics
	250-00483/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la millora del servei de la línia E2 d’autobusos exprés de Lleida
	250-00484/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la millora del trànsit entre Lleida i Montblanc
	250-00485/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els ajuts i el pagament de la política agrària comuna
	250-00486/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la sobreocupació d’autobusos interurbans
	250-00487/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats
	250-00488/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals
	250-00489/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament de jutges, fiscals i altres servidors de la justícia i agents de la policia judicial
	250-00490/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària per al projecte i la construcció d’un centre de dia i una residència al Prat de Llobregat
	250-00491/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reducció del període mitjà de pagament de la Generalitat als proveïdors
	250-00492/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un parc de bombers a Almacelles
	250-00493/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la planificació per al pagament mensual de les compensacions econòmiques als bombers voluntaris
	250-00494/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el foment del model de formació professional dual
	250-00495/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament dels servidors públics
	250-00496/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les contradiccions entre el manament parlamentari i les instruccions de regulació d’ús dels dispositius conductors d’energia
	250-00497/12
	Presentació: GP CatECP

	Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou Hospital Josep Trueta, a Girona
	250-00498/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre l’augment de la despesa pública en cultura
	250-00499/12
	Presentació: GP CatECP

	Proposta de resolució sobre la renovació de la concessió administrativa de la gestió de dos locals de restauració situats a la Platja Llarga de Tarragona
	250-00500/12
	Presentació: SP PPC

	Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la desaparició forçada de menors
	250-00501/12
	Presentació: GP ERC

	Proposta de resolució sobre les llevadores
	250-00502/12
	Presentació: GP Cs, GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units, GP CatECP, SP PPC

	Proposta de resolució sobre el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
	250-00503/12
	Presentació: GP CatECP

	Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials de Catalunya
	250-00504/12
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució de suport a les dones afectades per esterilitzacions forçades al Perú
	250-00505/12
	Presentació: Francesc de Dalmases i Thió, juntament amb un altre diputat del GP JxCat, Ruben Wagensberg Ramon, del GP ERC, Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units, Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP, Carles Riera Albert, del SP CUP-CC

	Proposta de resolució sobre el tancament de dos restaurants de la Platja Llarga de Tarragona situats en un espai de l’antiga Ciutat Residencial de Tarragona
	250-00506/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre l’atorgament d’ajuts extraordinaris als municipis afectats pels aiguats del 15 de novembre de 2018 i per a la inversió en el manteniment de les infraestructures de mobilitat al territori
	250-00507/12
	Presentació: GP CatECP


	3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2018, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponents als exercicis del període 2012-2015
	256-00018/12
	Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
	Termini per a proposar compareixences


	3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
	Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la monarquia
	252-00016/12
	Presentació: GP JxCat, GP ERC, GP CatECP, SP CUP-CC
	Tramitació pel procediment d’urgència


	3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària i comunitària
	302-00034/12
	Presentació: GP PSC-Units

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la funció pública
	302-00035/12
	Presentació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la Generalitat
	302-00036/12
	Presentació: SP PPC

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra les violències masclistes
	302-00037/12
	Presentació: GP CatECP

	Moció subsegüent a la 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
	302-00038/12
	Presentació: GP ERC

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	302-00039/12
	Presentació: GP Cs

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat de cuidar els professionals de la salut
	302-00040/12
	Presentació: GP Cs


	3.30. Altres tramitacions
	3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
	Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant corresponent al 2018
	360-00009/12
	Presentació: síndic de Greuges



	4. Informació
	4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Calendari de sessions plenàries per al tercer període de sessions
	244-00008/12
	Acord


	4.45. Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.03. Diputació Permanent
	Composició de la Diputació Permanent
	397-00001/12
	Substitució de diputats


	4.45.05. Comissions legislatives
	Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
	410-00014/12
	Substitució de diputats


	4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis
	Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	412-00006/12
	Substitució de diputats


	4.45.13. Comissions específiques d’estudi
	Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
	406-00003/12
	Adscripció de diputats del GP PSC-Units; SP CUP-CC


	4.48. Intergrups parlamentaris
	Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
	413-00001/12
	Designació de membres

	Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
	413-00002/12
	Constitució, elecció de la coordinadora i designació d’especialistes, tècnics o membres d’entitats ciutadanes


	4.50. Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01. Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 21/XII, relativa a l’Informe de fiscalització 31/2016, sobre el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, corresponent a l’exercici del 2013
	290-00012/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 23/XII, relativa a l’Informe de fiscalització 2/2017, sobre el Consorci Urbanístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent al 2015
	290-00014/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.50.02. Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 16/XII, sobre la problemàtica social generada per l’ocupació il·legal d’habitatges
	390-00016/12
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 17/XII, sobre les infraestructures que són competència de la Generalitat
	390-00017/12
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 18/XII, sobre les infraestructures i el transport públic
	390-00018/12
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 19/XII, sobre la igualtat d’oportunitats en el temps educatiu
	390-00019/12
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 20/XII, sobre l’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible
	390-00020/12
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 21/XII, sobre els plans exteriors d’emergència de les centrals nuclears
	390-00021/12
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 22/XII, sobre la seguretat viària
	390-00022/12
	Designació de la Comissió competent


	4.52. Compareixences del president de la Generalitat
	4.52.10. Compareixences
	Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a donar compte de la modificació en la composició del Govern
	350-00003/12
	Anunci


	4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
	4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
	Sol·licitud de compareixença d’Emilie Rivas, responsable de polítiques d’infància a Catalunya de Save the Children, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti l’informe «Sota el mateix sostre»
	356-00245/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de la Unió de Mossos per la Constitució davant la Comissió d’Interior perquè exposin la situació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra amb relació a llur activitat associativa
	356-00250/12
	Sol·licitud


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

	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
	Substanciació

	Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
	357-00136/12
	Substanciació

	Compareixença d’Alfons Montserrat Esteller, exalcalde d’Alcanar, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
	365-00001/12
	Substanciació


	4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
	Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (Pinfrecat20) i Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (Precat20)
	334-00037/12 i 334-00038/12
	Presentació: Conseller, del Departament de Territori i Sostenibilitat
	Tramesa a la Comissió

	Informe sobre l’acompliment de les actuacions estadístiques corresponents al Programa anual d’actuació estadística per al 2017
	334-00039/12
	Presentació: Conseller, del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

	Informe corresponent al 2018 i Memòria corresponent al 2017 del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
	334-00040/12 i 334-00041/12
	Presentació: president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts


	4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional
	4.87.20. Recursos d’empara constitucional
	Recurs d’empara 5234/2018, interposat pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, contra l’acord de la Mesa del 8 d’octubre de 2018 de confirmació de l’acord de la Mesa del 4 d’octubre de 2018 pel qual es desestima la reconsideració de donar ef
	383-00008/12
	Coneixement i acord de compareixença del Parlament






