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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 207/XII del Parlament de Catalunya, sobre la perspectiva 
de gènere en les polítiques públiques de la Generalitat
250-00352/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 3, 04.12.2018, DSPC-C 135

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 4 de desem-
bre de 2018, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la visió de gènere 
en les polítiques públiques de la Generalitat (tram. 250-00352/12), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg.13705), i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 18925).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar el Pla estratègic de polítiques d’equitat de gènere 2018-2021 per a 

proposar i aplicar mesures destinades a fomentar la participació de les dones en la 
política i que ajudin a conciliar la vida familiar, laboral i política, i presentar-ne una 
avaluació davant aquesta comissió dins el primer semestre del 2019.

b) Presentar-li, en el si d’aquesta comissió, l’informe anual sobre l’aplicació de 
les mesures del Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, un cop hagi estat presentat a la Mesa General de Ne-
gociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i els 
plans elaborats per l’Institut Català de les Dones derivats de l’aprovació de la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i també de totes les 
mesures que està duent a terme per a arribar a la igualtat efectiva de dones i homes.

c) Continuar el desenvolupament del Pla director de formació en equitat de gè-
nere de Catalunya 2017-2020, amb l’objectiu d’anar incorporant, progressivament, 
professionals amb formació específica en igualtat de gènere per a implantar mesures 
d’igualtat i participar en la diagnosi, l’aplicació, l’avaluació i el seguiment de totes 
les polítiques públiques que adopti.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2018
El secretari de la Comissió, Carlos Sánchez Martín; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Macià i Gou
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció a la població en situació 
d’emergència
300-00052/12

RETIRADA

Retirada pel GP JxCat (reg. 24031).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
200-00002/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23635; 23685).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24032; 24105).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 14.12.2018; 10:30 h.

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger
200-00005/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 23636).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.12.2018 al 14.12.2018).
Finiment del termini: 17.12.2018; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP CatECP (reg. 23637; 23686; 23714).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24034; 24106).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 14.12.2018; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22628 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 10.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 22628)

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

1) Planificar el mapa escolar de L’Hospitalet de Llobregat, de manera transparent 
i especialment per a les famílies, amb una previsió suficient i real de places a l’es-
cola pública en els diferents barris i a les diferents etapes educatives, tant d’infantil, 
com de secundària i de batxillerat, tenint present la previsió d’augment d’habitants 
que es produirà en els propers anys degut a la construcció de 10.000 habitatges nous.

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

3) Continuar invertint en els centres anomenats d’alta complexitat de L’Hospi-
talet de Llobregat i en aquells que tenen menor demanda per part de les famílies, 
contemplant els diferents vessants d’actuació, per tal d’eliminar l’estigma que tenen 
i que resultin més atractius per les famílies.

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa als escolars de 
famílies que passen o han passat per un procés de separació
250-00409/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23895 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 10.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23895)

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

2. Oferir assessorament i orientacions als centres educatius que ho sol·licitin per 
acompanyar a l’alumnat que està patint o ha patit un procés de separació en el seu 
àmbit familiar.



BOPC 222
12 de desembre de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 11 

Proposta de resolució sobre les millores a l’Escola La Floresta, de 
Tarragona
250-00414/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23881 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 10.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23881)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació, de refosa dels punts 2 i 3 en un únic punt

Continuar amb les inspeccions en tots els centres educatius d’educació Infantil, 
primària i Secundària. I en el cas que sigui necessari, realitzar l’estudi que analitzi, 
avaluí i quantifiqui les deficiències que calgui solucionar en els centres educatius de 
Tarragona.

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

4. Instar al Ministerio de Educación y Formación Professional a dotar de recur-
sos necessaris als Ajuntaments per posar en marxa un Pla Integral de Reformes en 
els centres educatius de la província.

Proposta de resolució sobre els afectats pel trastorn per dèficit 
d’atenció amb hiperactivitat
250-00433/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23880 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 10.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23880)

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

1. Treballar coordinadament entre el Departament d’Ensenyament i el Departa-
ment de Salut per continuar promovent un major coneixement del TDAH i del seu 
impacte en les persones, les seves famílies, l’escola i la societat en general.
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Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policíacs a Sant 
Feliu de Llobregat
250-00450/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23779 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 10.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23779)

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

1. Revisar y adaptar los operativos policiales específicos y puntuales en la ciudad 
de Sant Feliu de Llobregat, d’acord amb les dades i la tipologia de delictes coneguts, 
i el nombre i rellevància de conflictes existents en el municipi relacionats amb la se-
guretat ciutadana.

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

2. Potenciar la colaboración específica entre los Mossos d’Esquadra, la Policía 
Local y todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, d’acord amb els criteris esta-
blerts pels òrgans de coordinació en matèria de seguretat i les competències de cada 
cos policial.

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

3. Priorizar el incremento adecuado en els municipis de Catalunya de efectivos 
policiales de Mossos d’Esquadra, salientes de futuras promociones del Instituto de 
Seguridad, d’acord amb la distribució d’efectius que, per a tot el territori català, per-
meti la incorporació de la nova convocatòria d’accés al cos de Mossos d’Esquadra.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 23173; 23235; 23301).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 23174; 23236; 23302).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.



BOPC 222
12 de desembre de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 13 

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23175; 23303).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el pla de prevenció i control de 
l’hepatitis C
250-00454/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 23176; 23237; 23304).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23178; 23306).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Sitges
250-00457/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23179; 23307).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 23180; 23238; 23308).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23181; 23309).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23182; 23310).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 23183; 23239; 23311).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 23184; 23240; 23312).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació al Consell General del Poder 
Judicial i el Tribunal Suprem
250-00464/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 23185; 23241; 23313).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23186; 23314).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 23187; 23242; 23315).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la 
desaparició forçada de menors
250-00467/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 23188; 23243; 23316).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 23189; 23244; 23317).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23190; 23318).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23191; 23319).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 23192; 23245; 23320).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23193; 23321).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la conscienciació sobre els efectes i 
l’impacte en el medi ambient de l’abús del plàstic
250-00473/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 23194; 23246; 23322).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 23195; 23247; 23323).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23196; 23324).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació política a Veneçuela
250-00476/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23197; 23325).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23198; 23326).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23199; 23327).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures de suport per a 
l’autoconsum d’energia elèctrica
250-00479/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23200; 23328).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 23201; 23248; 23329).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23202; 23330).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23203; 23331).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23204; 23332).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23160; 23333).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la millora del trànsit entre Lleida i 
Montblanc
250-00485/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23161; 23334).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23162; 23335).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23163; 23336).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23164; 23337).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23165; 23338).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23166; 23339).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23167; 23340).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23168; 23341).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23169; 23342).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la planificació per al pagament mensual 
de les compensacions econòmiques als bombers voluntaris
250-00494/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23170; 23343).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el foment del model de formació 
professional dual
250-00495/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23172; 23344).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 23171; 23346).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2018 al 17.12.2018).
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

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 20/2018, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, 
corresponent a l’exercici 2016
256-00016/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23687).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de 
personal, corresponent a l’exercici 2016
256-00017/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23688).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 12.12.2018; 10:30 h.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

Presidència del Parlament
Atès que el diputat Jordi Orobitg i Solé ha complert els requisits que estableix 

l’article 23.1 del Reglament (credencial: reg. 24155; acatament de la Constitució i de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya: reg. 24157; declaració d’activitats i béns: reg. 
24158 i 24159), es constata i es manifesta que ha accedit al ple exercici de la condi-
ció de parlamentari.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari Republicà
399-00007/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 24160 / Coneixement: Presidència del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Jordi Orobitg i Solé, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament del 

Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari 
Republicà.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2018
El diputat, Jordi Orobitg i Solé; vist i plau, Anna Caula i Paretas, portaveu GP 

ERC
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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
330-00059/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 23839 / Coneixement: 10.12.2018

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, els dies 6 a 9 de desembre de 2018, mentre romangui fora de Cata-
lunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el vicepresident del Govern i 
conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 5 de desembre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
Per suplència (Decret 257/2018, de 30.11, DOGC 7762, de 5.12.2018)
Pere Aragonés i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

N. de la r.: El Decret 264/2018, de 5 de desembre, 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 6 a 9 de desembre de 2018, mentre 
romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7763A, del 7 de desembre de 2018.

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Projecte de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, de la 
Sindicatura de Comptes i del Síndic de Greuges per al 2019
230-00002/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 220)

En el BOPC 220, en el Projecte de pressupost del Síndic de Greuges per al 2019, 
a la pàgina 29 

– La partida «1210003 Altres millores retributives» s’ha de canviar per la partida 
«1200009 Imprevistos i millora en matèria de personal», pel mateix import 5.123,60.

A la pàgina 32 
– La partida «6700001 Inversions en altre immobilitzat material» s’ha de dir 

«6700001 Fons bibliogràfic».
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4.95. Altres informacions

Credencial del diputat Jordi Orobitg i Solé

PRESENTACIÓ

Reg. 24155 / Coneixement: Presidència del Parlament, 11.12.2018

Credencial de diputat
Don Segundo Menéndez Pérez, presidente de la Junta Electoral Central, expido 

la presente credencial expresiva de que ha sido designado diputado del Parlamen-
to de Cataluña Don Jordi Orobitg i Solé por estar incluido en la lista de candidatos 
presentada por Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí a las elecciones 
al Parlamento de Cataluña de 21 de diciembre de 2017, en sustitución, por renuncia, 
de Doña Magdalena Casamitjana i Aguilà.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 5 de diciembre de 2018.
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