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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 162/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ús del vehicle 
elèctric
250-00168/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 3, 13.09.2018, DSPC-C 55

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 13 de setem-
bre de 2018, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’ús del vehicle elèc-
tric (tram. 250-00168/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i 
el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8476).

D’acord amb el que va determinar la Mesa del Parlament el 20 de novembre de 
2018, el resultat de la votació de l’apartat 3 de la Proposta de resolució és de rebuig.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar l’ús del vehicle elèctric a 

Catalunya mitjançant les mesures següents: 
a) Liderar, des de l’Administració pública, la transició cap a un model de flotes 

de vehicles composades totalment per vehicles elèctrics o altres formes de transport 
sostenible i promoure les mesures necessàries en el sector de l’automoció perquè 
els vehicles motoritzats nous no siguin de combustió interna fòssil a partir del 2030 
i perquè el dit sector passi d’un model exclusiu de cavalls fiscals a un d’emissions 
contaminants, d’acord amb el que estableix l’article 24.3 de la Llei 16/2017, de l’1 
d’agost, del canvi climàtic.

b) Fixar, amb relació a la renovació de la flota de vehicles de la Generalitat cap 
a vehicles elèctrics, l’objectiu que tota la flota pública de la Generalitat sigui elèctri-
ca l’any 2030 i que el 30% de renovació del parc de vehicles sigui elèctric el 2025, 
d’acord amb el que estableix l’article 24.2 de la Llei 16/2017.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
El secretari en funcions de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; la presidenta 

de la Comissió, Laura Vílchez Sánchez
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública 
per a gent gran a Granollers
250-00190/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 7, tingu-
da el 28.11.2018, DSPC-C 122.

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts per a fomentar la 
contractació de persones majors de quaranta-cinc anys
250-00193/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 7 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda 
el 28.11.2018, DSPC-C 122.

Proposta de resolució sobre les convocatòries de subvencions 
dirigides a entitats socials
250-00197/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 7, tingu-
da el 28.11.2018, DSPC-C 122.

Proposta de resolució sobre la necessitat urgent de millorar la 
seguretat pública en municipis de l’Alt Empordà
250-00308/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 6, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 123.

Proposta de resolució sobre els comptes oficials del Govern en les 
xarxes socials
250-00313/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 7, tinguda el 28.11.2018, 
DSPC-C 120.
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Proposta de resolució sobre les funcions de l’Agència Catalana de 
Certificació CatCert
250-00345/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la ses-
sió 5, tinguda el 27.11.2018, DSPC-C 119.

Proposta de resolució sobre la devolució de les pagues extres dels 
treballadors públics
250-00365/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 5 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Públi-
ca, tinguda el 27.11.2018, DSPC-C 119.
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les residències de referència per a 
persones grans sordes
250-00388/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22631 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 28.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 22631)

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

1. Estudiar conjuntament amb els agents socials implicats la necessitat i deman-
da de designar residències de referència per a persones sordes majors a Catalunya, 
dotant-les, si així s’escau, de personal especialitzat en geriatria amb coneixements 
de llengua de signes catalana suficients per tal de donar un servei especialitzat i de 
qualitat als seus residents amb discapacitat auditiva.

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

2. Afavorir que totes les residències de la xarxa de serveis públics (pròpies, con-
certades i col·laboradores) puguin ser considerades residències de referència sempre 
que disposin dels professionals necessaris per atendre els residents amb discapacitat 
auditiva.

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

3. Una vegada realitzat l’estudi, i segons demanda real de les necessitats, instau-
rar les residències públiques de referència necessàries als diferents àmbits territorials.
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Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis de llar 
residència, de llar amb suport i de suport a la pròpia llar
250-00390/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22632 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 28.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 22632)

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

1. Revisar els sistemes de contractació i assignació de places en l’elaboració 
de la Programació territorial pel període 2020-2023 dels Programes de Llars Re-
sidència, Llars amb Suport i Suport a la Llar per tal que veritablement s’adaptin a 
les necessitats dels usuaris i posin aquestes necessitats al centre del sistema, i amb 
l’objectiu de potenciar l’autonomia personal de les persones que actualment residei-
xen en un recurs residencial de salut mental analitzar les mesures oportunes per la 
flexibilització del trànsit entre recursos.

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

2. Revisar el nombre de places assignades a cada territori a les respectives co-
missions territorials de Salut Mental i mantenir el llistat de persones actualitzat se-
gons cada necessitat de cada comissió per tal d’establir les prioritats d’acord amb 
les necessitats de cada persona usuària de places de Llars Residència, Llars amb 
Suport i Suport a la Llar que garanteixin l’equitat en l’accés als recursos per tots els 
ciutadans donat que s’evidencia una distribució heterogènia dels recursos dins el 
territori.



BOPC 214
30 de novembre de 2018

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa 10

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la consellera d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre el grau de compliment del Pla 
de regadius 2008-2020
354-00045/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació, en la sessió 4, tinguda el 27.11.2018, DSPC-C 117.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre els objectius i 
el pla de treball del seu departament
354-00063/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Susana Beltrán García, del GP Cs (reg. 22708).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 26.11.2018.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
Nacional Catalana de Confraries de Pescadors davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la 
tasca de les confraries de pescadors i els reptes i les dificultats del 
sector
356-00229/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 4, tinguda el 27.11.2018, DSPC-C 117.
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Sol·licitud de compareixença de Maria Jesús Larios Paterna, adjunta 
al síndic de greuges per a la defensa dels drets dels infants i els 
adolescents, davant la Comissió del Síndic de Greuges perquè 
informi sobre les actuacions dutes a terme davant la situació dels 
menors immigrants no acompanyats
356-00243/12

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, juntament amb una altra 
diputada del GP Cs (reg. 21970).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió del Síndic de Greuges, 27.11.2018.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de 
Matèries Secretes i Reservades sobre l’aplicació i l’ús de les 
despeses reservades en els termes de la Llei 28/2001
355-00040/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: conseller, del Departament d’Interior (reg. 22853).
Comissió competent: Comissió de Matèries Secretes i Reservades.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 27.11.2018.

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

Compareixença d’Andreu Domingo Valls, sotsdirector del Centre 
d’Estudis Demogràfics, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00071/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 27.11.2018, DSPC-C 118.

Compareixença del director general d’Alimentació, Qualitat i 
Indústries Agroalimentàries davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre les mesures 
adoptades per a fer front a la crisi de preus del sector de la fruita 
dolça
357-00112/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, tinguda el 27.11.2018, DSPC-C 117.
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Compareixença de Marc Riera i Minguet, director de la Fundació 
del Món Rural, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació per a presentar l’informe de l’Observatori del Món Rural 
corresponent al 2017
357-00115/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, tinguda el 27.11.2018, DSPC-C 117.

Compareixença de Mustapha Aoulad Sellam, responsable del 
Pla municipal de lluita contra la islamofòbia de l’Ajuntament de 
Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 
17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00146/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 27.11.2018, DSPC-C 118.

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

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda
330-00056/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 22855 / Coneixement: 28.11.2018

President del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, els dies 27 i 28 de novembre de 2018, mentre romangui fora de Ca-
talunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el vicepresident del Govern 
i conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 23 de novembre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 254/2018, de 23 de novembre, d’encàrrec del despatx del con-
seller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència al vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda els dies 27 i 28 de novembre de 2018, mentre 
romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7756, de 27 de novembre de 2018.
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