
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 209/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 6/2018, 
del 13 de novembre, relatiu al tipus de gravamen aplicable a les escriptures públi-
ques que documenten l’atorgament de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària
203-00006/12
Adopció 9

Resolució 210/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 7/2018, 
del 20 de novembre, pel qual s’estableixen mesures transitòries per continuar per-
cebent 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, del 27 de juliol, de prestacions 
socials de caràcter econòmic
203-00007/12
Adopció 9

1.10. Acords i resolucions

Resolució 211/XII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova el Compte gene-
ral de la Generalitat corresponent al 2015
257-00003/11
Adopció 10

1.15. Mocions

Moció 30/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció primària i comunitària
302-00034/12
Aprovació 10

Moció 31/XII del Parlament de Catalunya, sobre la funció pública
302-00035/12
Aprovació 12

Moció 32/XII del Parlament de Catalunya, sobre la lluita contra les violències mas-
clistes
302-00037/12
Aprovació 13

Moció 33/XII del Parlament de Catalunya, sobre els drets civils i polítics dels membres 
de la Sindicatura Electoral de Catalunya constituïda a l’empara de la Llei 19/2017, 
del referèndum d’autodeterminació
302-00038/12
Aprovació 15

Moció 34/XII del Parlament de Catalunya, sobre la necessitat de cuidar els profes-
sionals de la salut
302-00040/12
Aprovació 16

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació de les plantilles dels cossos de mossos 
d’esquadra i bombers
300-00050/12
Substanciació 17
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Interpel·lació al Govern sobre la situació dels cossos de mossos d’esquadra i bombers
300-00051/12
Substanciació 17

Interpel·lació al Govern sobre el servei de rodalia a Catalunya
300-00053/12
Substanciació 17

Interpel·lació al Govern sobre el règim del 78 i la necessitat de plena sobirania per 
a construir un país alliberat nacionalment i socialment
300-00054/12
Substanciació 17

Interpel·lació al Govern sobre la gestió de les infraestructures
300-00055/12
Substanciació 17

Interpel·lació al Govern sobre l’adoctrinament a les escoles
300-00056/12
Substanciació 18

Interpel·lació al Govern sobre el retorn social del rescat bancari
300-00057/12
Substanciació 18

Interpel·lació al Govern sobre l’ascens de la ultradreta
300-00058/12
Substanciació 18

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la Generalitat
302-00036/12
Rebuig 19

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals
302-00039/12
Rebuig 19

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 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 20

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 20

Projecte de llei d’ordenació del litoral
200-00007/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 20

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, ser-
veis i fires
202-00011/12
Debat de totalitat 20
Tramesa a la Comissió 20
Termini per a proposar compareixences 20

Proposició de llei sobre el garantiment de la neutralitat política en l’àmbit de l’en-
senyament
202-00029/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 21
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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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 21

Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria 
de tributs cedits per l’Estat
202-00031/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 21

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 21

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el projecte Jardins de Sa Riera, a Begur
250-00451/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

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 22

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 22

Proposta de resolució sobre el pla de prevenció i control de l’hepatitis C
250-00454/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la llengua de signes a les escoles
250-00456/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Sitges
250-00457/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

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 23

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 23

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 23

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’auge del neofeixisme
250-00463/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

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 24
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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 24

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 24

Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la desaparició forçada 
de menors
250-00467/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la desaparició forçada 
de menors
250-00468/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’abandonament del sistema d’identificació verificada 
de Catalunya
250-00469/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

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 25

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre el millorament d’algunes deficiències sanitàries al Sol-
sonès
250-00472/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

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 26

Proposta de resolució sobre les emissions de les grans instal·lacions de combustió
250-00474/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

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 26

Proposta de resolució sobre la situació política a Veneçuela
250-00476/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la llista d’espera per a rebre un implant coclear
250-00477/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

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 27

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 27
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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 27

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 27

Proposta de resolució sobre la seguretat de les persones al mar
250-00482/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre els protocols d’actuació enfront dels atacs informàtics
250-00483/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

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 28

Proposta de resolució sobre la millora del trànsit entre Lleida i Montblanc
250-00485/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre els ajuts i el pagament de la política agrària comuna
250-00486/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la sobreocupació d’autobusos interurbans
250-00487/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats
250-00488/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals
250-00489/12
Pròrroga del 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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

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

Proposta de resolució sobre la construcció d’un parc de bombers a Almacelles
250-00493/12
Pròrroga del 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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el foment del model de formació professional dual
250-00495/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament dels servidors públics
250-00496/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30
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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
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 31

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de les plantilles dels 
cossos de mossos d’esquadra i bombers
302-00041/12
Presentació: GP CatECP 31

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels cossos de mos-
sos d’esquadra i bombers
302-00042/12
Presentació: GP PSC-Units 32

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’adoctrinament a les escoles
302-00043/12
Presentació: GP Cs 34

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les infraestructures
302-00044/12
Presentació: GP Cs 35

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el retorn social del rescat bancari
302-00045/12
Presentació: GP ERC 36

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el règim del 78 i la necessitat 
de plena sobirania per a construir un país alliberat nacionalment i socialment
302-00046/12
Presentació: SP CUP-CC 37

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre contaminació, qualitat de l’aire i salut pública
300-00059/12
Presentació: GP PSC-Units 39

Interpel·lació al Govern sobre la formació professional
300-00060/12
Presentació: GP PSC-Units 39

Interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’economia catalana
300-00061/12
Presentació: SP PPC 39

Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
300-00062/12
Presentació: David Cid Colomer, del GP CatECP 40

Interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’any transcorregut des de les eleccions 
del 21 de desembre de 2017 i la vulneració dels drets civils i polítics
300-00063/12
Presentació: GP ERC 40

Interpel·lació al Govern sobre el foment del món rural i de l’alta muntanya
300-00064/12
Presentació: GP Cs 41

Interpel·lació al Govern sobre l’exercici de drets i llibertats fonamentals
300-00065/12
Presentació: GP Cs 41
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4. Informació

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
Substanciació 42

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Matèries Secretes i Reservades 
amb el conseller d’Interior sobre les diligències policíaques i l’estratègia del Depar-
tament per a prevenir i perseguir actuacions violentes dels comitès de defensa de 
la república, dels grups d’extrema dreta o d’altres
354-00059/12
Rebuig de la sol·licitud 42

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la con-
sellera de la Presidència sobre els criteris seguits per a la concessió de la Medalla 
d’Or de la Generalitat de Catalunya
354-00071/12
Sol·licitud i tramitació 42

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

Proposta d’audiència en ponència de Marina Molina, en representació del Grup 
Fundació Ramon Noguera, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis 
a les persones
352-00162/12
Retirada de la sol·licitud 43

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis 
a les persones
352-00176/12
Rebuig de la sol·licitud 43

Sol·licitud de compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, expresident de l’Institut 
d’Estudis de l’Autogovern, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
de l’activitat de l’Institut el 2017
356-00283/12
Sol·licitud 43

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
Substanciació 43

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

Compareixença en ponència d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació a 
la Proposició de llei d’espais agraris
353-00001/12
Substanciació 44

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
353-00005/12
Substanciació 44

Compareixença en ponència d’una representació del Centre de la Propietat Forestal 
amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
353-00009/12
Substanciació 44
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Compareixença en ponència d’una representació de Boscat - Federació Catalana 
d’Associacions de Propietaris Forestals amb relació a la Proposició de llei d’espais 
agraris
353-00010/12
Substanciació 44

Compareixença en ponència d’una representació del Consorci Forestal de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
353-00011/12
Substanciació 44

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 22
Convocada per al 17 de desembre de 2018 45

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Pressupost del Parlament de Catalunya per al 2019
230-00001/12
Aprovació 46

Pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, de la Sindicatura de Comptes 
i del Síndic de Greuges per al 2019
230-00002/12
Aprovació 51

Aquesta publicació és impresa en 
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estableix la Resolució 124/III del 
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 209/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 6/2018, del 13 de novembre, relatiu al tipus de gravamen 
aplicable a les escriptures públiques que documenten l’atorgament 
de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària
203-00006/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 21, 12.12.2018, DSPC-P 30

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de desembre de 2018, ha debatut 
el Decret llei 6/2018, del 13 de novembre, relatiu al tipus de gravamen aplicable a les 
escriptures públiques que documenten l’atorgament de préstecs o crèdits amb garan-
tia hipotecària (tram. 203-00006/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord 
amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament, ha d’ésser publicada en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 6/2018, del 13 de novembre, relatiu al tipus de gravamen aplicable a les es-
criptures públiques que documenten l’atorgament de préstecs o crèdits amb garantia 
hipotecària.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Resolució 210/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 7/2018, del 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, del 27 de juliol, de prestacions socials 
de caràcter econòmic
203-00007/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 21, 12.12.2018, DSPC-P 30

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de desembre de 2018, ha debatut 
el Decret llei 7/2018, del 20 de novembre, pel qual s’estableixen mesures transitò-
ries 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, del 27 de 
juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic (tram. 203-00007/12), i ha apro-
vat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Regla-
ment, ha d’ésser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 7/2018, del 20 de novembre, pel qual s’estableixen mesures transitòries per 
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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, del 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter econòmic.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

1.10. Acords i resolucions

Resolució 211/XII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova el 
Compte general de la Generalitat corresponent al 2015
257-00003/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 21, 12.12.2018, DSPC-P 30

El Ple del Parlament, en la sessió del dia 12 de desembre de 2018, ha debatut el 
Dictamen de la Comissió de la Sindicatura de Comptes relatiu a l’Informe sobre el 
Compte general de la Generalitat corresponent al 2015 (tram. 257-00003/11).

Finalment, en virtut del que estableix l’article 185.5 del Reglament, ha adoptat 
la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova: 
a) El Compte general de la Generalitat corresponent al 2015.
b) L’Informe 17/2017 de la Sindicatura de Comptes, sobre el Compte general de 

la Generalitat corresponent al 2015.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes i a informar-lo del compliment d’aquestes recomanacions i 
dels resultats obtinguts.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

1.15. Mocions

Moció 30/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció primària i 
comunitària
302-00034/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 21, 13.12.2018, DSPC-P 31

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de desembre de 2018, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’atenció primària i comunitària (tram. 302-00034/12), presentada 
per la diputada Assumpta Escarp Gibert (PSC-Units) i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 23935) i pel Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 24035).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent
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Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Augmentar, en els propers pressupostos de la Generalitat, el pressupost de sa-

lut dedicat a l’atenció primària, amb un increment que tendeixi al 25%.
b) Donar compliment a les mesures i accions per al millorament en l’atenció pri-

mària de l’Institut Català de la Salut pactades arran de la vaga de metges de primà-
ria, i comparèixer a la Comissió de Salut del Parlament, abans que fineixi el 2019, 
per informar del grau de compliment d’aquestes mesures.

c) Garantir l’aplicació d’aquestes mateixes mesures i garanties de millorament de 
la qualitat del servei a tots els centres d’atenció primària concertats, amb l’aportació 
dels recursos necessaris per mitjà del Servei Català de la Salut.

d) Planificar i prioritzar, en les properes ofertes públiques d’ocupació, la convo-
catòria de places destinades a l’atenció primària, en què es garanteixi: 

1r. La recuperació del personal dels equips d’atenció primària que es va perdre 
l’any 2011 fins arribar a la dotació estable suficient per a cobrir el cent per cent de 
les necessitats habituals d’aquests equips.

2n. El desplegament a tot el territori dels models d’atenció de determinades es-
pecialitats, amb la priorització de les relacionades amb la salut mental, la psicologia 
clínica, la logopèdia i la fisioteràpia.

e) Dotar la xarxa d’atenció primària dels professionals necessaris per a garantir 
la cartera de serveis i els temps de consulta mínims de dotze minuts per pacient, 
temps mínims de sis minuts per a les consultes telefòniques o en línia i temps d’es-
pera màxims de quaranta-vuit hores per als usuaris per a poder ésser atesos per 
l’equip de capçalera corresponent.

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

g) Establir un mecanisme d’elecció dels directors dels equips d’atenció primària 
per part dels professionals de cada equip.

h) Garantir que els professionals de l’atenció primària puguin tenir la capacitat 
per a gestionar llurs agendes, de manera que restin assegurats l’accessibilitat, els 
bons resultats i la satisfacció del ciutadà i del professional.

i) Impulsar en l’àmbit universitari campanyes de promoció de l’especialitat de 
medicina familiar i comunitària.

j) Reduir les estructures burocràtiques actuals, amb la simplificació dels quadres 
de comandament i la potenciació de l’autonomia de gestió dels professionals i els 
centres per mitjà de: 

1r. La dissolució de les unitats de gestió d’atenció primària (UGAP) i la recupe-
ració de les direccions dels equips d’atenció primària, segons la Instrucció 03/2018.

2n. La disminució de les tasques burocràtiques en els equips d’atenció primària.
k) Clarificar i publicar, abans que fineixi el primer semestre del 2019, el contin-

gut de la cartera de serveis d’atenció primària, la qual s’ha d’implantar a tot el terri-
tori, i que s’ha de garantir als territoris pilot el 2019.

l) 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.

m) Reforçar l’assistència entre l’atenció primària i l’especialitzada impulsant a tot 
el territori de Catalunya l’any 2019 consultories de salut mental, i prioritzant: 

1r. La implantació de programes de prevenció destinats especialment a infants 
i joves.

2n. L’habilitació dels metges de família per a prescriure directament l’ingrés de 
llurs pacients als centres sociosanitaris.
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n) Fer una revisió de la ràtio d’habitants per professional en l’atenció primària en 
funció dels perfils poblacionals, la dispersió territorial, l’epidemiologia i els indica-
dors socioeconòmics.

o) Fer una anàlisi de les desigualtats territorials pel que fa a les especialitats.
p) Fer una anàlisi de viabilitat sobre la possibilitat de reduir la jornada laboral 

dels professionals del sector de la salut a trenta-cinc hores setmanals, amb la creació 
de mecanismes de flexibilització de la jornada per a facilitar la conciliació.

q) Impulsar l’elaboració, per part de les entitats proveïdores del sector salut, 
abans que fineixi l’any 2019, de plans de millorament de la qualitat de vida laboral 
que incloguin mesures relatives a la conciliació professional, personal i familiar, les 
càrregues de feina, el gènere i el treball, els riscos psicosocials i la violència ocupa-
cional, elaborades de manera participada amb les organitzacions sindicals, i desti-
nar-hi els recursos necessaris.

r) Fer pública, abans que fineixi el primer semestre del 2019, l’avaluació del Pla 
d’igualtat de l’Institut Català de la Salut, específicament pel que fa a les mesures 
previstes per a afavorir la presència equitativa de dones i homes als nivells directius.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Moció 31/XII del Parlament de Catalunya, sobre la funció pública
302-00035/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 21, 13.12.2018, DSPC-P 31

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de desembre de 2018, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la funció pública (tram. 302-00035/12), presentada per la diputada 
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 24039) i pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 24042).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya, amb relació a la recuperació de drets suspesos i 

sostrets, insta el Govern a: 
a) Fer efectiu el compliment de l’acord signat l’11 de desembre de 2018 entre 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el comitè de vaga designat per les 
organitzacions sindicals CCOO, UGT i USOC.

b) Donar compliment al calendari acordat per a retornar als treballadors públics 
les pagues extraordinàries dels anys 2013 i 2014, de manera que durant el primer 
trimestre del 2019 se’ls aboni el 10% de la paga extraordinària del 2013 i al llarg del 
2020, la resta, i que al llarg del 2021 –o, com a màxim, el 2022– se’ls aboni la paga 
extraordinària del 2014.

c) Convocar la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Adminis-
tració de la Generalitat durant la primera quinzena de gener del 2019 per a negociar 
mesures socials, laborals i de flexibilitat i conciliació de la vida laboral i familiar, 
entre altres.

2. El Parlament de Catalunya, en el marc del Pla d’estabilització de l’ocupació 
pública a Catalunya, amb l’objectiu de facilitar l’estabilitat de les plantilles, insta el 
Govern a: 
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a) Establir mecanismes específics i prioritaris per a valorar els mèrits dels tre-
balladors socials interins que ocupen la mateixa plaça des de fa, com a mínim, tres 
anys amb una valoració positiva i que no han tingut la possibilitat de consolidar-la 
perquè durant aquest temps no s’han convocat oposicions.

b) Garantir un accés just i adequat dels ambientòlegs a l’Administració de la Ge-
neralitat, reconeixent-ne el caràcter específic com a professionals del medi ambient 
i, mentre no se’ls garanteixi aquest accés, excloure les places actualment ocupades 
per llicenciats i graduats en ciències ambientals de qualsevol procés de concurs opo-
sició del cos general que es convoqui.

c) Convocar, de manera immediata, els processos selectius per als diferents cos-
sos generals i específics que el Govern es va comprometre a fer els anys 2015, 2016 
i 2017, i que en alguns casos encara estan pendents de convocar-se.

d) Presentar, en el termini de tres mesos, un calendari de convocatòria de noves 
places de processos selectius, per grups i sectors, amb l’objectiu que, en el termini 
de dos anys, la taxa de precarietat a l’Administració de la Generalitat, que ara és 
aproximadament del 40%, es redueixi a un màxim del 8% del total de la plantilla.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 32/XII del Parlament de Catalunya, sobre la lluita contra les 
violències masclistes
302-00037/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 21, 13.12.2018, DSPC-P 31

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de desembre de 2018, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la lluita contra les violències masclistes (tram. 302-00037/12), pre-
sentada per la diputada Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Cata-
lunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar (reg. 23721), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 24041) i 
pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 
24045).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desplegar totalment la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a era-

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

b) Crear abans del 30 de gener, en el marc de la Comissió Nacional per a una 
Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista i del Pacte Nacional contra la 
Violència Masclista, un grup de treball en què participin l’Administració de la Ge-
neralitat, els ens locals i les entitats especialistes per a determinar conjuntament els 
recursos necessaris per a desplegar amb garanties la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista.
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c) Crear abans de tres mesos, en el marc de la Comissió Nacional per a una In-
tervenció Coordinada contra la Violència Masclista i del Pacte Nacional contra la 
Violència Masclista, un grup de treball sobre violència institucional contra les do-
nes integrat per institucions i entitats especialitzades perquè faci un diagnòstic de la 
violència institucional contra les dones i proposi línies d’actuació per a combatre-la, 
i a reformar la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violèn-
cia masclista, per a incorporar-hi la violència institucional contra les dones com a 
violència masclista.

d) Aprovar durant el primer trimestre del 2019 el segon Programa d’intervenció 
integral contra la violència masclista, per al període del 2019 al 2022, a garantir que 
hi participin entitats i moviments socials experts en la lluita contra les violències 
masclistes i a dotar-lo d’un pressupost suficient que garanteixi tots els recursos eco-
nòmics i humans necessaris per a posar en pràctica totes les mesures que prevegi.

e) Incorporar en el segon Programa d’intervenció integral contra la violència 
masclista, per al període del 2019 al 2022, mesures específiques per als col·lectius 
més vulnerables, amb independència de llur situació administrativa.

f) Visibilitzar i prioritzar les violències masclistes en els pressupostos de la Ge-
neralitat per al 2019, tenint en compte com a mínim els aspectes següents: 

1r. Incorporar un programa pressupostari específic, de què es pugui fer el segui-
ment, per a abordar les violències masclistes que integri totes les despeses previstes 
i executades de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat compe-
tents en aquest àmbit.

2n. Augmentar el pressupost de l’Institut Català de les Dones en 4 milions d’eu-
ros per a assolir com a mínim l’executat el 2008.

3r. Destinar els recursos necessaris per a posar en marxa l’any vinent vuit nous 
serveis d’intervenció especialitzada en violències masclistes i arribar així als setze, 
per a garantir l’equilibri territorial i l’assistència especialitzada.

4t. Augmentar el 35% el pressupost dels serveis d’informació i atenció a les do-
nes, fer-ne efectiva la reglamentació i incrementar el nombre de les figures profes-
sionals que en formen part per a donar una atenció adequada a totes les dones.

5è. Destinar els recursos necessaris per a augmentar la bossa d’allotjaments i 
pisos d’acollida per a dones víctimes de violència masclista i llurs fills i filles fins a 
eliminar les llistes d’espera, que posen aquestes dones en una situació d’indefensió 
davant l’agressor, i mantenir la prioritat d’aquests casos en les adjudicacions d’habi-
tatge social per mitjà de les meses d’emergències.

6è. Elaborar plans d’inserció laboral específics per a víctimes de violència mas-
clista que incloguin itineraris personalitzats en orientació, formació i requalificació 
professional.

g) Garantir l’atenció, l’acompanyament i la intervenció terapèutica a tots els me-
nors víctimes de violència masclista i a les persones conegudes com a «víctimes in-
visibles» d’aquestes violències en els serveis de la xarxa d’atenció i recuperació de 
les violències masclistes.

h) Elaborar i implantar urgentment un model d’abordatge integral contra les vio-
lències sexuals a tot Catalunya que eviti la victimització secundària i garanteixi 
l’equitat territorial.

i) Elaborar continguts formatius per a la prevenció, la investigació, l’atenció i 
l’assistència en matèria de violències sexuals adreçats a totes les policies de Catalu-
nya, a oferir una formació continuada i jornades de sensibilització per a la prevenció 
de les violències sexuals als efectius dels cossos de policia que recullen denúncies i 
a elaborar material audiovisual i de suport per al Cos de Mossos d’Esquadra per a 
incorporar-lo a la formació en aquesta matèria adreçada als joves.

j) Incloure dins la despesa dels 12,8 milions d’euros que Catalunya ha rebut per 
a desplegar les mesures del Pacte d’estat contra la violència de gènere que són com-
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petència de la Generalitat la posada en funcionament de les unitats de valoració fo-
rense integral, que han d’estar preparades, segons el pacte, per al setembre del 2019, 
en coordinació amb les oficines d’atenció a les víctimes del delicte.

2. El Parlament de Catalunya demana al Síndic de Greuges que, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, consideri 
proposar a la Comissió del Síndic de Greuges la creació de la figura de l’adjunt sec-
torial per a l’atenció a les víctimes de violències masclistes, i que asseguri la forma-
ció especialitzada de la plantilla de la institució per a donar una resposta adequada 
a les vulneracions dels drets de les dones, sense que això comporti en cap cas aug-
mentar el nombre de càrrecs de lliure designació.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 33/XII del Parlament de Catalunya, sobre els drets civils i 
polítics dels membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya 
constituïda a l’empara de la Llei 19/2017, del referèndum 
d’autodeterminació
302-00038/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 21, 13.12.2018, DSPC-P 31

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de desembre de 2018, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la 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 (tram. 302-00038/12), presentada pel diputat 
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari Republicà, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 23960) i pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 24036 i 24222).

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

Moció
El Parlament de Catalunya: 
a) Mostra el seu suport a Marta Alsina, Marc Marsal, Jordi Matas, Josep Pagès i 

Tània Verge, membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya nomenats per aquest 
Parlament a l’empara de la Llei 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum d’autode-
terminació, davant les acusacions de desobediència i usurpació de funcions, per les 
quals la Fiscalia els sol·licita una pena de dos anys i nou mesos de presó.

b) Constata que totes les actuacions dels membres d’aquesta sindicatura electo-
ral es van dur a terme d’acord amb la legislació vigent, i denuncia aquesta acusació 
com a indignant i desproporcionada, tenint en compte que la comesa que tenien era 
garantir que el referèndum se celebrés d’una manera justa i imparcial, i tenint en 
compte que el Codi penal espanyol no conté cap disposició específica que prohi-
beixi l’organització de referèndums, fins i tot si no compten amb l’autorització del 
Govern de l’Estat, i, per tant, l’enjudiciament a què se’ls sotmet no només és espu-
ri, sinó que es basa en motius polítics, la qual cosa constitueix una flagrant violació 
dels drets humans.

c) Constata la injustícia d’aquestes actuacions penals i insta el Govern a adre-
çar-se al fiscal superior de Catalunya, d’acord amb l’article 11.1 de la Llei de l’Es-
tat 50/1981, del 30 de desembre, per la qual es regula l’estatut orgànic del Ministeri 
Fiscal, a fi que el Ministeri Fiscal promogui davant els tribunals corresponents la 
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retirada de totes les acusacions contra persones relacionades amb el referèndum de 
l’1 d’octubre, amb vista a la defensa de l’interès públic.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Moció 34/XII del Parlament de Catalunya, sobre la necessitat de 
cuidar els professionals de la salut
302-00040/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 21, 13.12.2018, DSPC-P 31

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de desembre de 2018, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre la necessitat de cuidar els professionals de la salut (tram. 302-
00040/12), presentada pel diputat Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 24043).

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

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reconèixer la tasca duta a terme pels treballadors sanitaris i llur compromís.
b) Manifestar que la primera mesura que cal prendre per a cuidar els professio-

nals de la salut ha d’ésser la relacionada amb retornar a aquest col·lectiu la dignitat 
professional.

c) Garantir el temps necessari per a poder atendre les consultes amb dignitat i 
qualitat, la qual cosa implica, en primer lloc, no permetre en cap ocasió tenir agen-
des amb pacients programats a la mateixa hora.

d) Escoltar tots els treballadors sanitaris per a poder fer els canvis de millora que 
requereix el sistema sanitari.

e) Orientar el percentatge del pressupost destinat a l’atenció primària perquè 
s’apropi al que recomana l’Organització Mundial de la Salut, de manera que pugui 
ésser l’eix del sistema sanitari públic, i que aquest es manifesti amb claredat al pro-
per pressupost de la Generalitat.

f) Garantir que qualsevol acord per a cuidar als professionals de la salut s’hagi 
consensuat amb els representants dels treballadors i dels usuaris i amb les societats 
científiques i col·legials.

g) Tenir present que no cal esperar una altra vaga per a dur a terme els canvis 
que el sistema sanitari necessita i que, per tant, cal dur a terme canvis urgents per a 
cuidar tots els col·lectius sanitaris sense oblidar-ne cap.

h) Reparar l’efecte de les retallades econòmiques i laborals, amb el pagament del 
cent per cent de les direccions per objectius, conformement als acords adoptats amb 
els professionals del sector, i negociant, amb els sindicats majoritaris en el marc de 
la mesa de negociació que correspongui, el retorn dels dies de lleure, els dies de for-
mació i les pagues extres i de totes les mesures acordades i que han estat suprimides 
durant els darrers anys.

i) Reforçar les direccions dels equips d’atenció primària per mitjà de l’elecció 
participada, en què l’opinió de la part dels professionals és prioritària a l’hora d’es-
collir el lideratge de l’equip, amb la inclusió del percentatge de dedicació a tasques 
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assistencials dels directors, segons les dimensions de l’equip, i un retiment de comp-
tes periòdic d’acord amb indicadors assistencials i de qualitat.

j) Presentar-li, en el termini de tres mesos, un pla que respongui a tots els canvis 
acordats, amb un debat obert als grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació de les plantilles dels cossos 
de mossos d’esquadra i bombers
300-00050/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 12.12.2018, DSPC-P 30.

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels cossos de mossos 
d’esquadra i bombers
300-00051/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 13.12.2018, DSPC-P 31.

Interpel·lació al Govern sobre el servei de rodalia a Catalunya
300-00053/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 13.12.2018, DSPC-P 31.

Interpel·lació al Govern sobre el règim del 78 i la necessitat de plena 
sobirania per a construir un país alliberat nacionalment i socialment
300-00054/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 13.12.2018, DSPC-P 31.

Interpel·lació al Govern sobre la gestió de les infraestructures
300-00055/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 13.12.2018, DSPC-P 31.



BOPC 226
17 de desembre de 2018

1.20. Interpel·lacions 18

Interpel·lació al Govern sobre l’adoctrinament a les escoles
300-00056/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 13.12.2018, DSPC-P 31.

Interpel·lació al Govern sobre el retorn social del rescat bancari
300-00057/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 13.12.2018, DSPC-P 31.

Interpel·lació al Govern sobre l’ascens de la ultradreta
300-00058/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 13.12.2018, DSPC-P 31.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

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

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 21, tinguda el 13.12.2018, DSPC-P 31.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
302-00039/12

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 21, tinguda el 13.12.2018, DSPC-P 31.
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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 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; GP ERC (reg. 24033; 24265).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.12.2018; 10:30 h.

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 23104).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 17.12.2018 al 21.12.2018).
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 23105).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 17.12.2018 al 21.12.2018).
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de 
comerç, serveis i fires
202-00011/12

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 21, tinguda el 12.12.2018, DSPC-P 30.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 05.06.2018.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 18.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
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Proposició de llei sobre el garantiment de la neutralitat política en 
l’àmbit de l’ensenyament
202-00029/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23107; 23251).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 17.12.2018 al 21.12.2018).
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23108; 23387).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 17.12.2018 al 21.12.2018).
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23109; 23252).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 17.12.2018 al 21.12.2018).
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23110; 23253).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 17.12.2018 al 21.12.2018).
Finiment del termini: 24.12.2018; 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 el projecte Jardins de Sa Riera, a Begur
250-00451/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 24047; 24101; 24107).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 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 Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 24048; 24102; 24108).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 10:30 h.

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. 24103; 24109).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 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 Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 24049; 24104; 24110).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la llengua de signes a les escoles
250-00456/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24113).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 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 JxCat (reg. 24111).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 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 Cs; GP JxCat (reg. 24050; 24112).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 10:30 h.

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 JxCat (reg. 24114).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 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 JxCat (reg. 24115).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 10:30 h.
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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 Cs; GP JxCat (reg. 24051; 24116).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24052; 24117).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 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 Cs; GP JxCat (reg. 24053; 24118).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 10:30 h.

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 JxCat (reg. 24119).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 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 Cs; GP JxCat (reg. 24054; 24120).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 10:30 h.
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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 Cs; GP JxCat (reg. 24055; 24121).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 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 Cs; GP JxCat (reg. 24056; 24122).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 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 JxCat (reg. 24123).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 10:30 h.

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 JxCat (reg. 24124).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 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 Cs; GP JxCat (reg. 24057; 24125).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 10:30 h.
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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 JxCat (reg. 24127).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 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 Cs; GP JxCat (reg. 24058; 24126).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 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 JxCat; GP Cs (reg. 24128; 24261).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 10:30 h.

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 JxCat (reg. 24129).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 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 JxCat (reg. 24130).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 10:30 h.
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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 JxCat (reg. 24131).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 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 JxCat (reg. 24132).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 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 JxCat (reg. 24133).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 10:30 h.

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 JxCat; GP Cs (reg. 24134; 24262).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 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 JxCat (reg. 24135).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la seguretat de les persones al mar
250-00482/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24136).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 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 JxCat (reg. 24137).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 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 JxCat (reg. 24138).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 10:30 h.

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 JxCat (reg. 24139).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 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 JxCat (reg. 24140).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la sobreocupació d’autobusos 
interurbans
250-00487/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24141).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 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 JxCat (reg. 24142).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 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 JxCat (reg. 24143).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 10:30 h.

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 JxCat (reg. 24144).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 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 JxCat (reg. 24145).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 10:30 h.
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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 JxCat (reg. 24146).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 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 JxCat (reg. 24147).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 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 JxCat (reg. 24148).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 10:30 h.

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 JxCat (reg. 24149).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 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 JxCat (reg. 24150).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.12.2018 al 19.12.2018).
Finiment del termini: 20.12.2018; 10:30 h.
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23348).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 17.12.2018 al 21.12.2018).
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de 
les plantilles dels cossos de mossos d’esquadra i bombers
302-00041/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 24446 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.12.2018

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 estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre la situació de les plantilles dels cossos de mossos d’esqua-
dra i bombers (tram. 300-00050/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya defensa les competències de la Generalitat respecte 

a la Seguretat Ciutadana i la professionalitat del cos de Mossos d’Esquadra en la seva 
tasca de control de l’ordre públic, garantint en tot moment l’exercici dels drets fonamen-
tals de tota la ciutadania en un marc de pluralitat, convivència i absència de violència.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport al cos de Mossos d’Esqua-
dra i al cos de Bombers de la Generalitat que en els darrers anys han desenvolupat 
les seves tasques de vetllar per les polítiques públiques de seguretat i d’emergència 
en condicions de treball difícils fruit de la congelació de les seves plantilles i de les 
retallades que han afectat a les seva situació salarial, laboral i material.

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a actuar conse-
qüentment amb aquesta acumulació de congelació i retallades: 

a) Proposant noves promocions de mossos i bombers pels propers pressupostos 
de la Generalitat, concretament de 750 nous mossos i 250 nous bombers.

b) Accelerant el diàleg, la negociació i els acords amb els representants sindicals 
de mossos i bombers per resoldre total o parcialment reivindicacions legítimes com 
les de millores salarials, organització i horaris de les plantilles i jubilació anticipada.

c) Acordant també la millora dels bens materials necessaris per la seva feina, 
manteniment d’instal·lacions, vehicles, equips, uniformes i roba i calçat especialit-
zats de treball.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CatECP
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels 
cossos de mossos d’esquadra i bombers
302-00042/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 24459 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.12.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Par-

lamentari 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 situació dels cossos de mossos d’esquadra i bombers (tram. 
300-00051/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

Instrumentalització del Cos de Mossos d’Esquadra
1. Rebutjar qualsevol intent d’instrumentalitzar els funcionaris i els agents del 

Cos de Mossos d’Esquadra, que han de restar sempre al marge de tota controvèrsia 
política i al servei de tota la ciutadania, dins dels marges establerts per l’ordenament 
democràtic.

Recursos econòmics
2. Elaborar plans de xoc per començar a revertir la greu situació de mancances 

del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers de Catalunya, i dotar-los amb 
les corresponents partides econòmiques.

3. Comprometre’s a que futures pujades que es puguin fer al preu de les hores 
extra tant del Cos de Mossos d’Esquadra com del Cos de Bombers de Catalunya, 
qüestió que és veritablement urgent per trobar-se actualment a preus irrisoris, no 
afectaran al volum total d’hores extra estructurals que s’han de realitzar mentre es 
produeix l’increment efectiu de plantilla necessari i indispensable.

Equipament dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers
4. Realitzar des del Departament d’Interior una recollida de dades a totes les co-

missaries de Mossos d’Esquadra i parcs de Bombers de Catalunya, per tal de conèi-
xer de primera mà, i de forma actualitzada, les necessitats de vestuari i de material 
que la pròpia plantilla considera indispensables.

5. Prioritzar especialment, adoptant les mesures econòmiques i de gestió admi-
nistrativa que siguin pertinents, que el Cos de Mossos d’Esquadra i el Cos de Bom-
bers disposin del vestuari i del material adequat i en condicions per fer el seu treball, 
i que aquestes necessitats surtin de la recollida de dades abans esmentada.

6. Garantir que els nous vestuaris i el material que es compri des del Departa-
ment d’Interior atengui específicament a les necessitats climàtiques de cada lloc, 
així com que s’adapten a les característiques físiques d’ambdós gèneres.

7. Garantir els recursos econòmics necessaris per reparar i readaptar el parc de 
vehicles del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers de Catalunya, així 
com dotar-los de vehicles específics per utilitzar-los segons l’especialitat (risc quí-
mic, muntanya, subaquàtics, etc.)

8. Complir puntualment i rigorosa, en un temps prudencial, les mesures que la 
Inspecció de Treball i la Direcció General de Relacions laborals i Qualitat en el tre-
ball determinin com a necessàries per mantenir un entorn saludable i en condicions 
pels treballadors i treballadores del CME i del Cos de Bombers de Catalunya.

Plans de carrera professional
9. Treballar des del Departament d’Interior per assegurar que totes les unitats 

operatives del Cos de Mossos d’Esquadra i el Cos de Bombers disposen del corres-
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ponent pla de carrera professional, tant horitzontal, dintre de la pròpia categoria, 
com vertical, i que aquests, tots, tinguin criteris suficientment objectius i objectiva-
bles com perquè es basin sempre en el mèrit i la capacitat.

10. Garantir el manteniment de la professionalitat dels i les agents que composen 
les diferents àrees i unitats del Cos de Mossos d’Esquadra, mitjançant el disseny 
d’itineraris professionals i formatius tendents a una major especialització tot garan-
tint la formació continuada.

Negociació i acords
11. Comprometre’s a que el Departament d’Interior busqui els mecanismes ne-

cessaris per arribar al màxim d’acords per millorar les condicions laborals dels tre-
balladors i treballadores del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers de 
Catalunya, així com que recuperin els drets perduts al llarg dels últims anys.

12. Executar, el més aviat possible, els acords ja signats sobre recuperació de 
drets i condicions laborals del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers de 
Catalunya, que restin pendents de compliment, i assegurar que aquests acords dis-
posaran de la garantia pressupostària corresponent.

13. Treballar per elaborar plans de conciliació de la vida laboral i familiar, i 
igualtat, al Cos de Mossos d’Esquadra i al Cos de Bombers.

Cos de Bombers 
14. Comprometre’s a que en cap cas es suplirà la greu mancança de personal de 

bombers professionals a través de bombers voluntaris.
15. Redactar, prèvia negociació amb els representants del Cos de Bombers de 

Catalunya, els acords que regulin el funcionament del Cos de Bombers de Catalu-
nya, tal i com la pròpia Funció Pública exigeix.

Cos de Mossos d’Esquadra
16. Regular les mesures de seguretat de les comissaries i de les funcions que ha 

de desenvolupar l’agent que realitza el servei de porta.
17. Adoptar els canvis necessaris en la normativa relativa al règim disciplinari 

del Cos de Mossos d’Esquadra en el sentit de: 
a. Assegurar que totes les actuacions en la fase d’informació reservada dintre de 

la fase inicial de qualsevol investigació s’incorpora l’expedient sancionador incoat 
com a resultat de les mateixes.

b. Assegurar que qualsevol comunicació realitzada per la DAI amb l’agent en 
qüestió es realitzi a través d’un mitjà que deixi constància i fefaencia suficient com 
per garantir prova de la seva procedència i del contingut concret.

Relacions del Cos de Mossos d’Esquadra amb les policies locals
18. Establir els mecanismes de coordinació i traspàs i accés d’informació bila-

terals, i assegurant que es produeixin de forma igualitària cap a un sentit i cap a 
l’altre, entre el CME i les diverses policies locals a Catalunya, per tal de millorar la 
prevenció, la detecció i la investigació de les activitats delictives de qualsevol mena.

19. Donar a conèixer a les diferents policies locals de Catalunya els protocols 
d’assignació de trucades del 112, per tal que pugui centralitzar de manera efectiva, 
en un temps prudencial, totes les trucades d’emergència de tot el territori català.

20. Impulsar la inclusió dels agents de les diverses policies locals en els progra-
mes formatius descentralitzats que pugui realitzar l’Institut de Seguretat Pública, i 
assegurar que es tenen en consideració les propostes i interessos d’aquestes policies 
locals alhora de dissenyar els programes formatius, a través de contactes periòdics 
des de la Direcció General de Policies locals.

Distincions
21. Garantir, a través dels canvis que siguin necessaris a la normativa interna 

(Instrucció 4/2012), la presència dels sindicats representatius perquè puguin opinar 

Fascicle segon
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en les propostes d’entrega de medalles, i que es garanteixi alhora que la seva opinió 
és tinguda en compte a la decisió final.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’adoctrinament 
a les escoles
302-00043/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 24545 i 24551 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Govern sobre l’adoctrinament a les escoles (tram. 300-00056/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Velar por el cumplimiento la Ley 10/2007 de la Lectura, del Libro y de las 

Bibliotecas en cuanto a que tienen que existir unos «textos adecuados en el conte-
nido y en la forma» que se adapten «al rigor científico adecuado a las edades de los 
alumnos y al currículo» tanto en los libros de texto como en los documentos propor-
cionados por la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (xtec.cat).

2. Velar por la presencia equilibrada entre hombres y mujeres tanto en los libros 
de texto como en los documentos proporcionados por la Xarxa Telemàtica Educati-
va de Catalunya para visibilizar las aportaciones de las mujeres a las diferentes dis-
ciplinas y contribuir así a su reconocimiento en los avances científicos e históricos.

3. Velar por la presencia de las diferentes relaciones afectivas y las diferentes op-
ciones sexuales tanto en los libros de texto como en los documentos proporcionados 
por la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (xtec.cat).

4. Velar para que todos los manuales sean aptos para ser aplicados como libros 
de estudios en las aulas catalanas.

5. Velar para que se garantice la neutralidad en las escuelas catalanas como indi-
ca el Defensor del Pueblo para que no haya simbología partidista o patios llamados 
«1 de octubre» como sucede actualmente.

6. Manifestar el apoyo a los alumnos catalanes que se han sentido humillados 
y cuya dignidad y la de sus familias se ha visto vulnerada por la profesión de sus 
progenitores.

7. Garantizar el respeto a todos los alumnos en las aulas catalanas.
8. Manifestar respeto por los alumnos catalanes y condenar las acusacio-nes de 

mentir que se han vertido contra ellos.
9. Dejar de dar subvenciones a asociaciones privadas de la Comunidad Valen-

ciana, Baleares y Francia y destinar esas partidas presupuestarias a la educación 
pública catalana.

10. Convocar oposiciones para el cuerpo de inspectores.

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les 
infraestructures
302-00044/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 24546 i 24550 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpe-
l·lació al Govern sobre la gestió de les infraestructures (tram. 300-00055/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1) Presentar en sede parlamentaria antes de seis meses un Plan de Inversión de-

tallado para los próximos cinco años que, tras el análisis de la situación actual y las 
necesidades de infraestructuras de ámbito autonómico, permita la priorización de 
las actuaciones a acometer en los próximos cinco ejercicios, de acuerdo a posibilida-
des presupuestarias estimadas realistas. Para garantizar la necesaria estabilidad del 
plan más allá de la legislatura, llevar a cabo dicho plan atendiendo a criterios obje-
tivos de eficiencia, rentabilidad, evaluación constante y transparencia, y contando 
con el mayor consenso posible, tanto de grupos políticos, como de agentes socioe-
conómicos, como de la ciudadanía.

2) Establecer, en el marco del plan anterior, un análisis específico de las infraes-
tructuras planificadas que acumulan más retraso y presentar para cada una de ellas 
un calendario en el que se detalle específicamente el esfuerzo inversor anual necesa-
rio para ejecutarlas en el menor plazo posible de acuerdo al conjunto de prioridades. 
En particular, presentar una planificación valorada y detallada para las siguientes 
actuaciones: 

– Líneas 9 y 10 de metro de Barcelona
– Canal Segarra-Garrigues
– Tren-Tram de Tarragona
– Prolongación de la línea 1 de Santa Coloma de Gramenet a Badalona
– Accesibilidad de las estaciones de metro pendientes (plaza de Sants...)
– Prolongación de la C-32
3) Reforzar la inversión en las actividades de mantenimiento y conservación de 

las infraestructuras ya existentes, asegurando su sostenibilidad, eficiencia y seguri-
dad, con especial atención a aquellos puntos en los que un fallo pueda resultar ca-
tastrófico, como estructuras (puentes, túneles…) o trincheras. En carreteras, incre-
mentar las partidas presupuestarias destinadas a la señalización y erradicación de 
los puntos negros de concentración de accidentes.

4) Establecer un Plan de Mejora de la Calidad de Rodalies centrada tanto en la 
prestación del servicio como en la percepción del usuario. Debe incluir medidas con-
cretas, planificadas y valoradas, como la sustitución y modernización de trenes o la 
implantación de un sistema de información al viajero eficaz y fiable, y en concreto: 

a. En cuanto a los trenes, definir el material móvil necesario y planificar la com-
pra de nuevas unidades para la prestación del servicio en condiciones de fiabilidad y 
confort adecuadas. En especial, planificar la sustitución de los trenes de media dis-
tancia más viejos o no adecuados a la duración efectiva de estos recorridos.

b. En cuanto a los horarios, analizar la posibilidad de incrementar los trenes de 
«última hora», a fin de que los viajeros que opten por desplazarse en tren tengan ga-
rantizado su retorno al final del día.

c. En cuanto a la atención al viajero, mejorar la información tanto en caso de in-
cidencia como en condiciones normales de circulación, garantizando como mínimo: 
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i. La instalación de horarios y mapas en los andenes de todas las estaciones, dado 
que hoy en día no siempre es posible consultarlos sin abandonar el andén (Plaça Ca-
talunya, por ejemplo)

ii. La mejora de la coordinación y la información de las alternativas en caso de 
incidencia, teniendo en cuenta todos los servicios de transporte público existentes 
para ofrecer la mejor alternativa en cada caso.

5) Apostar firmemente por el Corredor Mediterráneo como infraestructura pro-
ductiva y de conexión con el resto de España y Europa, y promover el incremento de 
la cuota de transporte de mercancías por ferrocarril. Impulsar, dentro de este corre-
dor, la búsqueda de consenso en el territorio sobre la necesidad de la rehabilitación 
de la línea Reus - Roda de Berà para la circulación de mercancías.

6) Avanzar, coordinadamente con el Gobierno de España y el resto de Comuni-
dades Autónomas, hacia un sistema de financiación de autopistas y autovías ecuáni-
me y sostenible que pase por garantizar que las concesiones de autopistas de peaje 
no se prorroguen automáticamente y sin ninguna justificación cuando finalice la 
concesión.

7) Presentar un nuevo Proyecto de Ley de Puertos de Cataluña que dé respuesta 
a los nuevos retos del sector con total seguridad jurídica.

Palacio del Parlamento, 14 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el retorn social 
del rescat bancari
302-00045/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 24575 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.12.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Eva Baró Ramos, diputada del Grup Parlamen-

tari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el 
retorn social del rescat bancari (tram. 300-00057/12).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta el seu suport a les recomanacions del Síndic de Greuges exposades 

en el seu informe «El Dret a l’Habitatge: Qüestions Urgents» de Febrer de 2018, on 
reclama que la de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració 
Bancària (Sareb) cedeixi el 30% d’immobles al lloguer social i també reafirma el 
seu compromís amb la moció 66/XX, aprovada el 22 de Maig de 2013, per a ga-
rantir el dret a l’habitatge, reclamant la creació d’un Fons Social d’Habitatge amb 
actius procedents de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració 
Bancària (Sareb).

2. Declara la necessitat que els partits polítics amb representació en aquesta cam-
bra a actuar amb coherència i fer efectiu el seu compromís amb el dret de l’Habi-
tatge a totes les institucions on hi tinguin representació, especialment al Congres i 
Senat de l’Estat Espanyol, per a tal d’assegurar: 

a. La cessió d’un mínim del 30% del fons d’habitatges de la Sareb per crear un 
fons d’habitatge de lloguer social, regulant la cessió temporal d’habitatge, durant un 
marc temporal de cinc anys, que actualment estigui en mans de la Sareb o de les en-
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titats financeres rescatades, per tal de que les diferents Administracions Públiques 
puguin donar resposta a l’actual emergència habitacional.

b. La modificació de la Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera per a tal de per-
metre a els Ajuntaments i Corporacions Locals aprofitar els seus superàvits muni-
cipals per a exercir el dret a tanteig i retracte i constituir un estoc d’habitatge públic 
de lloguer social, especialment en aquelles localitats amb una demanda acreditada 
important.

c. Que el Govern de l’Estat faci servir els mecanismes a les seva disposició per a 
tal de garantir que les administracions locals puguin fer efectiu el seu dret al tanteig 
i retracte, i creant unes línies de crèdit tous per a que els ajuntaments puguin adqui-
rir habitatges procedents d’execució hipotecaria via tanteig i retracte, adaptant l’ex-
periència pionera de l’Institut Català de Finances i l’Agencia Catalana de l’Habitatge 
i recuperant per a la societat habitatges que sinó no només serviran per engreixar els 
guanys dels fons voltor.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Eva Baró Ramos, diputada, GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el règim del 78 
i la necessitat de plena sobirania per a construir un país alliberat 
nacionalment i socialment
302-00046/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 24576 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.12.2018

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 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el règim del 78 i la necessitat 
de plena sobirania per a construir un país alliberat nacionalment i socialment (tram. 
300-00054/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya, manifesta que la Constitució Espanyola, la Llei 

d’Amnistia i els anomenats «Pactes de la Moncloa» van constituir els acords i nor-
mes que configuren l’anomenada Transició, sense que els mateixos fossin garantia 
dels drets democràtics, socials i nacionals del nostre poble.

2. El Parlament de Catalunya, manifesta el caràcter antidemocràtic i antisocial 
de la Constitució Espanyola en els següents continguts: 

2.1. El Cap d’Estat es construeix de forma hereditària en els descendents del Sr. 
Juan Carlos de Borbón (proclamat Rei d’Espanya a Les Corts franquistes), al qual 
se li atribueixen facultats d’intervenció política no estant subjecte a responsabilitats.

2.2. No reconeix el Dret d’Autodeterminació, separa i divideix nacions històri-
ques i ni tant sols permet la federació de les Comunitats Autònomes.

2.3. Atribueix a les Forces Armades la missió de defensar la integritat territorial 
i l’ordenament constitucional.

2.4. Manté els privilegis per la jerarquia de l’Església Catòlica al no establir el 
laïcisme com a principi i garanteix com a Dret Fonamental «el dret que assisteix als 
pares per tal que els seus fills rebin formació religiosa...».
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2.5. No possibilita altres formes d’organització socioeconòmica que no sigui el 
capitalisme que denomina economia de mercat i estableix com a sistema únic.

2.6. No estableix com a Drets Fonamentals, directament exigibles sense necessi-
tat de cap normativa que els desenvolupi, el Dret a la sanitat pública de qualitat, les 
pensions públiques garantides o tants d’altres drets socials.

3. El Parlament de Catalunya, insta el Govern a fer efectives les següents accions 
polítiques i normatives de caràcter democràtic, sobirà i social: 

3.1. Modificació legislativa per incorporar en totes les noves contractes o qualse-
vol forma de gestió indirecta un salari mínim de 1.200 € que en cap cas podrà ser 
objecte de rebaixa.

3.2. Pla de creació de centres de secundària que garanteixi la provisió pública 
universal i qualitat, garantint el 6% del PIB a ensenyament. No renovació dels con-
certs de les escoles i instituts que segreguen per qüestió de sexe.

3.3. Garantia de gratuïtat de l’ensenyament des del 0-3 fins a la Universitat, tran-
sitòriament rebaixa del 30% de les taxes universitàries a partir del curs 2018-2019.

3.4. Nou sistema fiscal redistributiu i progressiu que com a mínim suposi: 
a) Incrementar progressivament els trams de l’IRPF per les rendes superiors a 

60.000 €.
b) Reforma de l’impost de successions: reduir el màxim exempt en qualsevol cas 

(excepte entre parella). Incrementar els tipus de forma progressiva, centrant-nos en 
grans fortunes.

3.5. Recapitalitzar i recuperar el conjunt del sistema sanitari en quan a la gestió 
pública; per tant, impulsar la comissió d’estudi per analitzar i avaluar les conces-
sions, convenis i concerts per a la seva recuperació com a provisió pública directa.

3.6. Reducció d’un 50% en les llistes d’espera, en el termini de 6 mesos. Per fer-
ho efectiu es prioritzarà l’assistència als centres del SISCAT de titularitat pública. 
Això comporta la recuperació de la totalitat de l’activitat sanitària que es feia en els 
serveis sanitaris públics, optimitzant la utilització dels quiròfans en torn de matí 
i tarda i recuperant els llits que s’han eliminat o tancat provisionalment durant la 
darrera dècada. Es dotarà del pressupost necessari i del personal del qual s’ha pres-
cindit.

3.7. Es regularà el procediment d’expropiació dels habitatges buits de la banca 
amb consideració en relació a la quantia indemnitzatòria d’allò que l’Estat ja els hi 
va avançar amb el seu rescat. A la vegada es crearà amb parc d’habitatge públic amb 
un preu de lloguer que no superi el 30% del salari.

3.8. Impulsar una reforma de l’Institut Català de Finances (ICF) per tal que es 
converteixi en l’embrió real de la banca pública catalana i presentar en el primer se-
mestre de 2019 el Projecte de Llei de la Banca Pública.

3.9. Modificar la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i ho-
mes per desenvolupar totes les mesures necessàries per fer realitat la igualtat retri-
butiva entre dones i homes.

3.10. Crear un observatori de control, denúncia i transparència en relació a les 
vulneracions de Drets Humans per part del Cos de Mossos d’Esquadra.

4. El Parlament de Catalunya, manifesta tot el suport a les preses polítiques, a 
les persones exiliades, i a totes les milers de persones repressaliades per part de 
l’aparell de l’estat espanyol, per haver defensat el dret a l’autodeterminació, així com 
a l’exercici dels Drets Fonamentals de Llibertat d’expressió, Reunió i Manifestació 
que es puguin donar el 21 de desembre de 2018 o en l’inici de la «Macrocausa Ca-
talunya» davant el Tribunal Suprem.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2018
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre contaminació, qualitat de l’aire i salut 
pública
300-00059/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 24258 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.12.2018

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre contaminació, qualitat de l’aire i 
salut pública, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 17, 18, 19 i 20 de desembre de 2018, amb el text següent: 

– Sobre contaminació, qualitat de l’aire i salut pública.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la formació professional
300-00060/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 24259 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.12.2018

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la Formació Professional, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 17, 18, 19 i 20 
de desembre de 2018, amb el text següent: 

– Sobre la formació professional.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’economia catalana
300-00061/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 24403 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.12.2018

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

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del 
Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’economia 
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catalana, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
17, 18, 19 i 20 de desembre de 2018, amb el text següent: 

– Sobre la competitivitat de l’economia catalana.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
300-00062/12

PRESENTACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 24447 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.12.2018

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal a Catalunya, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 17, 18, 19 i 20 
de desembre de 2018, amb el text següent: 

– Sobre la política fiscal a Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’any transcorregut des de 
les eleccions del 21 de desembre de 2017 i la vulneració dels drets 
civils i polítics
300-00063/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 24449 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.12.2018

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

que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Inter-
pel·lació al Govern sobre el balanç d’un any del 21D i la vulneració dels drets civils i 
polítics, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
17, 18, 19 i 20 de desembre de 2018, amb el text següent: 

– Sobre el balanç d’un any del 21D i la vulneració dels drets civils i polítics.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Interpel·lació al Govern sobre el foment del món rural i de l’alta 
muntanya
300-00064/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 24450 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.12.2018

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre foment del món rural i de l’alta muntanya, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 17, 18, 19 i 20 de 
dessembre de 2018, amb el text següent: 

– Sobre el foment del món rural i de l’alta muntanya.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre l’exercici de drets i llibertats 
fonamentals
300-00065/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 24451 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la Interpelación al Gobierno sobre el ejercicio de derechos y libertades fun-
damentales, para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los próximos 
días 17, 18, 19 y 20 de diciembre de 2018, con el siguiente texto: 

– Sobre el ejercicio de derechos y libertades fundamentales.

Palacio del Parlamento, 14 de diciembre de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs
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4. Informació

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 21 del Ple del Parlament, tinguda el 12.12.2018, 
DSPC-P 30.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Matèries Secretes 
i Reservades amb el conseller d’Interior sobre les diligències 
policíaques i l’estratègia del Departament per a prevenir i perseguir 
actuacions violentes dels comitès de defensa de la república, dels 
grups d’extrema dreta o d’altres
354-00059/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Matèries Secretes i Reservades, en la sessió 3, tinguda 
el 12.12.2018, DSPC-C .

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre els criteris seguits per a la 
concessió de la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya
354-00071/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs (reg. 23841).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 12.12.2018.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en ponència de Marina Molina, en representació 
del Grup Fundació Ramon Noguera, amb relació al Projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones
352-00162/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 5 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda l’11.12.2018, 
DSPC-C 137.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència amb relació al Projecte de 
llei de contractes de serveis a les persones
352-00176/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 5, tinguda l’11.12.2018, 
DSPC-C 137.

Sol·licitud de compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, expresident 
de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi de l’activitat de l’Institut el 2017
356-00283/12

SOL·LICITUD

Presentació: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs (reg. 23842).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 12.12.2018.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 3 de la Comissió de Matèries Secretes i Reser-
vades, tinguda el 12.12.2018, DSPC-C .
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència d’una representació d’Unió de Pagesos 
amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
353-00001/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei d’Espais Agra-
ris», el 11.12.2018.

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’espais agraris
353-00005/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei d’Espais Agra-
ris», el 11.12.2018.

Compareixença en ponència d’una representació del Centre de la 
Propietat Forestal amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
353-00009/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei d’Espais Agra-
ris», el 11.12.2018.

Compareixença en ponència d’una representació de Boscat - 
Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals amb 
relació a la Proposició de llei d’espais agraris
353-00010/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei d’Espais Agra-
ris», el 11.12.2018.

Compareixença en ponència d’una representació del Consorci 
Forestal de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’espais 
agraris
353-00011/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei d’Espais Agra-
ris», el 11.12.2018.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 22

CONVOCADA PER AL 17 DE DESEMBRE DE 2018

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 17 de desembre de 2018, a les 16.30 h, al Saló de sessions.

Ordre del dia
1. Interpel·lació al Govern sobre contaminació, qualitat de l’aire i salut pública. 

Tram. 300-00059/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substan-
ciació.

2. Interpel·lació al Govern sobre el foment del món rural i de l’alta muntanya. 
Tram. 300-00064/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

3. Interpel·lació al Govern sobre la formació professional. Tram. 300-00060/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

4. Interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’economia catalana. Tram. 
300-00061/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

5. Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal. Tram. 300-00062/12. David 
Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’any transcorregut des de les elec-
cions del 21 de desembre de 2017 i la vulneració dels drets civils i polítics. Tram. 
300-00063/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre l’exercici de drets i llibertats fonamentals. Tram. 
300-00065/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

8. Debat sobre la protecció de la infància. Tram. 255-00005/12. Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.

9. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de les planti-
lles dels cossos de mossos d’esquadra i bombers. Tram. 302-00041/12. Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació.

10. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels cossos de 
mossos d’esquadra i bombers. Tram. 302-00042/12. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació.

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’adoctrinament a les es-
coles. Tram. 302-00043/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les infraes-
tructures. Tram. 302-00044/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

13. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 19 de desembre de 2018, 
a les 10.00 h).

14. Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per-
què informi sobre l’acció del Govern davant el deteriorament dels serveis públics i 
les condicions laborals dels treballadors. Tram. 361-00003/12. Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

15. Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per-
què informi sobre l’acció del Govern davant la greu situació laboral i les reivindica-
cions dels servidors públics de l’Administració i el sector públic de la Generalitat. 
Tram. 361-00004/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·li-
citud de compareixença.

16. Debat sobre el cop a la democràcia iniciat el 6 i el 7 de setembre de 2017. 
Tram. 255-00006/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
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17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el retorn social del rescat 
bancari. Tram. 302-00045/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el règim del 78 i la ne-
cessitat de plena sobirania per a construir un país alliberat nacionalment i social-
ment. Tram. 302-00046/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent. Debat i votació.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Pressupost del Parlament de Catalunya per al 2019
230-00001/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 21, 12.12.2018, DSPC-P 30

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de desembre de 2018, ha debatut 
el dictamen de la Mesa Ampliada relatiu al pressupost del Parlament per al 2019.

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 37.3.g del Reglament del Parla-
ment, ha adoptat els acords següents: 

a) Aprovar el Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2019.
(tram. 230-00001/12).
b) Aprovar l’article següent dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 

al 2019: 
«1. Els romanents resultants de la liquidació del pressupost del Parlament són 

recursos financers propis d’aquesta institució, l’aplicació dels quals, per a atendre 
necessitats del Parlament, correspon a la Mesa.

»2. La Tresoreria de la Generalitat ha de lliurar les dotacions pressupostàries de 
la secció PA, servei pressupostari PA 01, trimestralment, de manera anticipada i en 
ferm, i a nom del Parlament.

»3. La Mesa del Parlament pot acordar modificacions de crèdit de la secció 
PA, servei pressupostari PA 01, sense limitacions, la qual cosa ha de comunicar al 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i pot acordar criteris de 
vinculació dels crèdits diferents dels que estableix aquesta llei.»

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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Pressupost del Parlament de Catalunya per al 2019

Cap Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte
Import 
article

Import total 
i per capítol

TOTAL PRESSUPOST  PARLAMENT DE CATALUNYA ( PA01) 61.179.004,53

1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 31.507.110,53

10 ALTS CÀRRECS 8.378.557,29
100 Alts càrrecs 8.378.557,29

1000001 Retribucions bàsiques 5.745.255,05
1000002 Retribucions complementàries 2.633.302,24

11 PERSONAL EVENTUAL 1.183.892,52
110 Personal eventual 1.183.892,52

1100001 Retribucions bàsiques 630.896,30
1100002 Retribucions complementàries 552.996,22

12 PERSONAL FUNCIONARI 17.231.323,72
120 Retribucions bàsiques 12.558.474,91

1200001 Retribucions bàsiques 12.156.450,26
1200009 Imprevist i millores matèria personal 402.024,65

121 Retribucions complementàries 4.672.848,81
1210001 Retribucions complementàries 4.672.848,81

15 INCENTIUS AL RENDIMENT I 
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 91.575,00

150 Incentius al rendiment  0,00
1500001 Productivitat 0,00

151 Activitats extraordinàries 91.575,00
1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 91.575,00

16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS 
SOCIALS 4.315.370,00

160 Quotes socials 4.315.370,00
1600001 Seguretat Social 4.310.870,00
1600002 MUFACE 0,00
1600004 Altres règims de previsió social 4.500,00

17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS 
SOCIALS 306.392,00

171 Aportacions a plans de pensions 0,00
1710001 Aportacions a plans de pensions 0,00

172 Altres prestacions socials 288.392,00
1720001 Prestacions complementàries 288.392,00

173 Despeses socials 18.000,00
1730001 Despeses socials 18.000,00

2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I 
SERVEIS 10.319.444,00

20 LLOGUERS I CÀNONS 578.000,00
200 Lloguers i cànons de terrenys, béns 

naturals, edificis i altres construccions 109.000,00
2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns 

naturals, edificis i altres construccions 109.000,00
201 Lloguers i cànons de material transport 50.750,00

2010001 Lloguers i cànons de material de transport 50.750,00
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202 Lloguers i cànons d’equips per a procés 
de dades, programari i reprografia 388.000,00

2020001 Lloguers i cànons d’equips per a procés 
de dades 380.000,00

2020002 Lloguers d’equips reprografia i  de 
fotocopiadores 8.000,00

203 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 
material 30.250,00

2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 
material 30.250,00

21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 1.622.865,00
210 Conservació, reparació i manteniment 

terrenys, béns naturals, edificis i altres 
construccions

1.050,00
2100001 Conservació, reparació i manteniment de 

terrenys, béns naturals, edificis i altres 
construccions

1.050,00

211 Conservació, reparació i manteniment 
material transport 3.000,00

2110001 Conservació, reparació i manteniment 
material transport 3.000,00

212 Conservació, reparació i manteniment 
d’equips procés de dades, programari i 
reprografia 744.700,00

2120001 Conservació, reparació i manteniment 
d’equips per a procés de dades 163.900,00

2120002 Conservació, reparació i manteniment 
equips reprografia i fotocopiadores 200.000,00

2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 380.800,00
213 Conservació, reparació i manteniment 

d’altre immobilitzat material 826.775,00
2130001 Conservació, reparació i manteniment 

d’altre immobilitzat material 826.775,00
214 Altres despeses de conservació, 

reparació i manteniment 47.340,00
2140001 Altres despeses de conservació, reparació 

i manteniment 47.340,00

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I 
ALTRES 3.859.899,00

220 Material d’oficina 191.350,00
2200001 Material ordinari no inventariable 138.050,00
2200002 Premsa, revistes, llibres i altres 

publicacions 53.300,00
221 Subministraments  604.110,00

2210001 Aigua i energia 399.660,00
2210002 Combustible per a mitjans de transport 36.000,00
2210003 Vestuari 41.000,00
2210005 Productes farmacèutics i analítiques 3.000,00
2210006 Compres de mercaderies i matèries 

primeres 15.000,00
2210089 Altres subministraments 109.450,00

222 Comunicacions 188.140,00
2220001 Despeses postals, missatgeria i altres 

similars 10.000,00
2220003 Comunicacions mitjançant serveis veu i 

dades adquirits altres entitats 178.140,00
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223 Transports 18.000,00
2230001 Transports 18.000,00

224 Despeses d’assegurances 108.250,00
2240001 Despeses d’assegurances 108.250,00

225 Tributs 400,00
2250001 Tributs 400,00

226 Despeses diverses 479.245,00
2260001 Exposicions, certàmens i altres activitats 

promoció 5.000,00
2260002 Atencions protocol·làries i representatives 66.100,00
2260005 Organització reunions i conferències 500,00
2260006 Oposicions i proves selectives 500,00
2260007 Publicacions i edictes als diaris oficials 8.000,00
2260011 Formació dels empleats públics 77.120,00
2260039 Despeses per serveis bancaris 1.000,00
2260040 Inscripció com a soci o altra figura a 

organismes o a entitats de caràcter 
associatiu 4.750,00

2260089 Altres despeses diverses 316.275,00

227 Treballs realitz. persones físiques o 
jurídiques 1.119.994,00

2270001 Neteja i sanejament 677.295,00
2270005 Estudis i dictàmens 500,00
2270008 Intèrprets i traductors 54.000,00
2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i 

destrucció 15.000,00
2270089 Altres treballs realitzats per persones 

físiques o jurídiques 373.199,00
228 Serveis informàtics 1.150.410,00

2280002 Serveis informàtics realitzats per altres 
entitats 738.860,00

2280003 Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents 261.550,00
2280005 Solucions TIC CTTI - Projectes sota 

demanda 150.000,00

23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 3.778.680,00
230 Dietes, locomoció i trasllats 310.600,00

2300001 Dietes, locomoció i trasllats 310.600,00
231 Altres indemnitzacions 3.468.080,00

2310001 Altres indemnitzacions 3.468.080,00

24 DESPESES DE PUBLICACIONS 480.000,00
240 Despeses de publicacions 480.000,00

2400001 Despeses de publicacions 480.000,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 16.175.200,00

48 A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI 
DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS 16.175.200,00

482 A altres institucions sense fi de lucre 16.175.200,00
4820001 A altres institucions sense fi de lucre 

i a altres ens corporatius 40.000,00
4820006 A grups parlamentaris 16.135.200,00
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6 INVERSIONS REALS 3.167.250,00

61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS 1.369.550,00

610 Inversions en edificis i altres 
construccions 1.369.550,00

6100001 Inversions en edificis i altres 
construccions per compte propi 1.369.550,00

62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 155.300,00

620 Inversions en maquinària, instal·lacions 
i utillatge 155.300,00

6200001 Inversions en maquinària i utillatge 155.300,00

64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 370.000,00
640 Inversions en mobiliari i estris 370.000,00

6400001 Inversions en mobiliari i estris 370.000,00

65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS 
DE DADES I TELECOMUNICACIONS 309.900,00

650 Inversions en equips de procés de 
dades i telecomunicacions 309.900,00

6500001 Inversions en equips de procés de dades 309.900,00

67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT 
MATERIAL 36.500,00

670 Inversions en altre immobilitzat material 36.500,00
6700001 Fons bibliogràfic 36.500,00

68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT 
INTANGIBLE 926.000,00

680 Inversions en immobilitzat intangible 926.000,00
6800002 Inversions en aplicacions informàtiques 1.000,00
6800005 Desenvolupament sistemes informació 925.000,00

8 VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 10.000,00

83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I 
BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC 10.000,00

830 Concessió de préstecs i bestretes fora 
del sector públic 10.000,00

8300001 Préstecs i bestretes concedits al personal 10.000,00
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Pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, de la Sindicatura 
de Comptes i del Síndic de Greuges per al 2019
230-00002/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 21, 12.12.2018, DSPC-P 30

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de desembre de 2018, d’acord 
amb l’article 15 de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Es-
tatutàries, l’article 87 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greu-
ges, l’article 53 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, i la 
disposició addicional vint-i-vuitena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures 
fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en es-
tabliments turístics, ha aprovat els projectes de pressupostos del Consell de Garan-
ties Estatutàries, del Síndic de Greuges i de la Sindicatura de Comptes per al 2019 
(tram. 230-00002/12).

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió

Pressupost 2019. Consell de Garanties Estatutàries

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte 
Import 
article

Import total 
i per capítol

TOTAL PRESSUPOST  3.394.618,46
1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 2.565.782,46

10 ALTS CÀRRECS 1.189.429,74
100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions  

1000001 Retribucions bàsiques alts càrrecs 397.752,00
1000002 Retribucions complementàries alts càrrecs 791.677,74

11 PERSONAL EVENTUAL 12,00
110 Personal eventual

1100001 Retribucions bàsiques 6,00
1100002 Retribucions complementàries 6,00

12 PERSONAL FUNCIONARI 999.297,86
120 Retribucions bàsiques

1200001 Retribucions bàsiques 388.936,58
1200009 Imprevistos i millores en matèria de personal 21.989,44

121 Retribucions complementàries
1210001 Retribucions complementàries 588.371,84

13 PERSONAL LABORAL 88.106,74
130 Personal laboral fix

1300001 Retribucions bàsiques 6,00
1300002 Retribucions complementàries 6,00
1300003 Altres remuneracions personal laboral fix 6,00

131 Personal laboral temporal
1310001 Retribucions bàsiques 78.878,66
1310002 Retribucions complementàries 7.540,08
1310003 Altres remuneracions personal laboral fix 1.670,00
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15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRIES 4.000,00

151 Activitats extraordinàries
1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 4.000,00

16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 284.924,12
160 Quotes socials

1600001 Quotes socials: Seguretat Social 284.912,12
1600002 Quotes socials: Muface 6,00
1600004 Quotes socials: Altres règims de previsió social 6,00

17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 12,00
172 Altres prestacions socials

1720001 Prestacions complementàries 6,00
173 Despeses socials

1730001 Despeses socials 6,00

2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS 673.836,00

20 LLOGUERS I CÀNONS 10.618,00
200 Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 

edificis i altres construccions
2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns 

naturals, edificis i altres construccions 10.600,00

202 Lloguers i cànons d’equips per a procés de 
dades i programari

2020001 Lloguers i cànons d’equips per a procés de 
dades i programari 6,00

2020002 Lloguer equips reprografia i fotocopies 6,00
203 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material

2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material 6,00

21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 88.500,00
210 Conservació, reparació i manteniment 

terrenys, béns naturals, edificis i altres 
construccions

2100001 Conservació, reparació i manteniment de 
terrenys, béns naturals, edificis i altres 
construccions 8.700,00

212 Conservació, reparació i manteniment 
d’equips procés de dades

2120001 Manteniment maquinari 1.050,00
2120002 Conservació, reparació i manteniment equips 

reprografia i fotocopiadores 2.100,00
2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 1.450,00

213 Conservació, reparació i manteniment d’altre 
inmobilitzat material

2130001 Conservació, reparació i manteniment d’altre 
immobilitzat material 69.200,00

214 Altres despeses de conservació, reparació i 
manteniment

2140001 Altres despeses de conservació, reparació i 
manteniment 6.000,00

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 514.718,00
220 Material d’oficina

2200001 Material ordinari no inventariable 15.000,00
2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 32.000,00
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221 Subministraments  
2210001 Aigua i energia 101.000,00
2210003 Vestuari 2.000,00
2210089 Altres subministraments 1.100,00

222 Comunicacions postals, telefòniques i altres

2220001 Comunicacions postals, missatgeria i altres 5.200,00
2220003 Comunicacions mitjançant serveis veu i dades 

adquirits altres entitats 22.000,00
223 Transports

2230001 Transports 1.000,00
224 Despeses d’assegurances

2240001 Despeses d’assegurances 27.300,00
225 Tributs

2250001 Tributs 5.800,00
226 Despeses diverses

2260002 Atencions protocolàries i representatives 5.000,00
2260004 Jurídics i contenciosos 6,00
2260005 Organitzacions reunions,conferències i cursos 15.000,00
2260006 Oposicions i proves selectives 2.000,00
2260010 Premis 6,00
2260011 Formació dels empleats públics 20.000,00
2260089 Altres despeses diverses 14.000,00

227 Treballs realitzats per altres empreses
2270001 Neteja i sanejament 87.500,00
2270002 Seguretat 86.000,00
2270005 Estudis i dictàments 6,00
2270008 Intèrprets i traductors 2.000,00
2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i 

destrucció 2.300,00
2270013 Treballs tècnics 9.000,00
2270089 Altres treballs realitzats per persones físiques 

o jurídiques 4.000,00
228 Serveis informàtics

2280002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 52.500,00
2280003 Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents 3.000,00

23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 35.000,00
230 Dietes, locomoció i trasllats

2300001 Dietes, locomoció i trasllats 25.000,00
231 Altres indemnitzacions

2310001 Altres indemnitzacions 10.000,00

24 DESPESES DE PUBLICACIONS 25.000,00
240 Despeses de publicacions

2400001 Despeses de publicacions 25.000,00

6 INVERSIONS REALS 149.000,00

61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS 50.000,00

610 Inversions en edificis i altres construccions
6100001 Inversions en edificis i altres construccions 50.000,00

64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 15.000,00
640 Inversions en mobiliari i estris

6400001 Inversions en mobiliari i estris 15.000,00
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65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE 
DADES I TELECOMUNICACIONS 35.000,00

650 Inversions equips procés de dades i 
telecomunicacions

6500001 Inversions equips procés de dades i 
telecomunicacions 35.000,00

67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT 
MATERIAL 49.000,00

670 Inversions en altre immobilitzat material
6700001 Fons bibliogràfic 49.000,00

8 ACTIUS FINANCERS 6.000,00

83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES 
FORA DEL SECTOR PÚBLIC 6.000,00

830 Concessió de préstecs i bestretes fora del 
sector públic

8300001 Préstecs i bestretes concedits al personal 6.000,00

Pressupost per a l’exercici 2019. Sindicatura de Comptes de Catalunya

SERVEI ÚNIC / ESTAT DE DESPESES  NÚMERO ORGÀNIC 03.01

Aplicació econòmica Explicació de la despesa
Total per 

conceptes
Total per articles 

i capítols

1 CAPÍTOL 1.  REMUNERACIONS DEL 
PERSONAL 9.194.741,59

10 ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS 1.008.356,02
100 Retribucions Bàsiques i Altres 

Remuneracions 1.008.356,02
100.000100 Retribucions bàsiques alts càrrecs 420.347,06
100.000200 Retribucions complementàries alts 

càrrecs 588.008,96

11 ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL 67.428,76
110 Personal Eventual 67.428,76

110.000100 Retribucions bàsiques personal eventual 23.446,60
110.000200 Retribucions complementàries personal 

eventual 43.982,16

12 ARTICLE 12. FUNCIONARIS 6.914.456,81
120 Retribucions Personal 3.833.148,05

120.000100 Retribucions bàsiques funcionaris 3.678.094,23
120.000900 Imprevistos i millores en matèria de 

personal 155.053,82
121 Retribucions Complementàries 3.081.308,76

121.000100 Retribucions complementàries 
funcionaris 3.081.308,76
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15 ARTICLE 15. INCENTIUS RENDIMENT I 
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 2.000,00

150 Incentius al Rendiment 0,00
150.000100 Productivitat 0,00

151 Activitats Extraordinàries 2.000,00
151.000100 Gratificacions Serveis Extraordinaris 2.000,00

16 ARTICLE 16. ASSEGURANCES I 
PRESTACIONS SOCIALS 1.202.500,00

160 Quotes Socials 1.202.500,00
160.000100 Seguretat Social 1.200.000,00
160.000200 Quotes MUFACE 2.500,00

17 ARTICLE 17. PENSIONS I ALTRES 
PRESTACIONS SOCIALS 0,00

170 Pensions 0,00
170.0001 Pensions 0,00

2 CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS 
CORRENTS I DE SERVEIS 1.790.396,85

20 ARTICLE 20. LLOGUERS 755.000,00
201 20.000,00

201.000100 Lloguer de béns mobles 20.000,00
200 720.000,00

200.000200 Lloguer de béns immobles 720.000,00
202 15.000,00

202.000200 Lloguer equips de reprografia i 
fotocopiadores 15.000,00

21 ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I 
REPARACIÓ 146.600,00

210 50.000,00
210.000100 Conservació, reparació i manteniment 

terrenys, b.naturals, edificis 50.000,00

211 2.400,00
211.000100 Conservació, reparació i manteniment 

materials de transport 2.400,00

212 94.200,00
212.000200 Conservació, reparació i manteniment 

equips reprografia i fotocopiadores 4.200,00
212.000300 Manteniment aplicacions informàtiques 90.000,00

22 ARTICLE 22. MATERIAL, 
SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 757.796,85

220 Material d’Oficina 100.000,00
220.000100 Material ordinari no inventariable 50.000,00
220.000200 Premsa, revistes, llibres i altres 

publicacions 50.000,00
221 Subministraments de Béns i Serveis 80.000,00

221.000140 Aigua 10.000,00
221.000160 Electricitat 60.000,00
221.000200 Combustible per a mitjans de transport 1.800,00
221.000300 Vestuari 4.200,00
221.000500 Productes farmacèutics i analítiques 2.500,00
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221.008900 Altres subministraments 1.500,00
222 10.000,00

222.000100 Despeses postals, missatgeria i altres 
similars 10.000,00

222.000300 Comunicacions 0,00

223 0,00
223.000100 Transports 0,00

224 50.000,00
224.000100 Despeses d’assegurances 50.000,00

225 230,00
225.000100 Tributs 230,00

226 Despeses Diverses 116.000,00
226.000200 Atencions protocol·làries i 

representatives 20.000,00
226.000450 Jurídics i contenciosos 5.000,00
226.000500 Organització de reunions i conferències 10.000,00
226.000600 Oposicions i proves selectives 10.000,00
226.000700 Publicació anuncis oficials 10.000,00
226.001000 Premis 1.000,00
226.001100 Formació i promoció del personal 50.000,00
226.008900 Altres despeses diverses 10.000,00

227 Treballs Realitzats per Altres Empreses 330.000,00
227.000100 Neteja i Sanejament 80.000,00
227.000200 Seguretat 65.000,00
227.001100 Custòdia, dipòsit i emmagatzematge 20.000,00

227.000500 Estudis i treballs tècnics 10.000,00
227.001300 Treballs tècnics 10.000,00
227.008900 Altres treballs realitzats per altres 

empreses 145.000,00
228 71.566,85

228.000300 TIC-CTTI serveis recurrents 71.566,85

23 ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER 
RAÓ DEL SERVEI 91.000,00

230 40.000,00
230.000100 Dietes, locomoció i trasllats 40.000,00

231 0,00
231.000100 Altres indemnitzacions 0,00

232 51.000,00
232.000100 Dotació ajuts menjar 51.000,00

233 0,00
233.000100 Dotació Fons d’Ajut Social 0,00

24 ARTICLE 24. DESPESES DE 
PUBLICACIONS 40.000,00

240 40.000,00
240.000100 Despeses de publicacions 40.000,00
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4 CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 23.000,00
ARTICLE 40. AL SECTOR PÚBLIC 
ESTATAL 18.000,00

409 18.000,00
409.000100 A altres ens dependents del sector 

públic estatal 18.000,00

44 ARTICLE 44. A EMPRESES PÚBLIQUES 
I D’ALTRES ENS PÚBLICS 0,00

449 0,00
449.000200 Amb les universitats públiques 0,00

ARTICLE 48. A FAMILIES, 
INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I 
ALTRES ENS CORPORATIUS 5.000,00

482 5.000,00
482.000100 A altres institucions sense fi de lucre i 

altres ens corporatius 5.000,00

49 ARTICLE 49. A L’EXTERIOR 0,00
490 0,00

490.000100 Programes de cooperació amb altres 
òrgans de control extern 0,00

6 CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS 325.000,00
ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS 
I ALTRES CONSTRUCCIONS

61 50.000,00
610 50.000,00

610.000100 Inversions en edificis i altres 
construccions 50.000,00

62 ARTICLE 62. INVERSIONS EN 
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I 
UTILLATGE 30.000,00

620 30.000,00
620.000100 Inversions en maquinària, instal·lacions i 

utillatge 30.000,00

64 ARTICLE 64. INVERSIONS EN 
MOBILIARI I ESTRIS 70.000,00

640 70.000,00
640.000100 Inversions en mobiliari i estris 70.000,00

65 ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIPS 
DE PROCÉS DE DADES 175.000,00

650 175.000,00
650.000100 Inversions en equips de procés de dades 175.000,00

8 CAPÍTOL 8.  ACTIUS FINANCERS 31.200,00
83 ARTICLE 83. CONCESSIÓ DE 

PRÉSTECS I BESTRETES FORA DEL 
SECTOR PÚBLIC 31.200,00

830 Préstecs i bestretes concedits al 
personal 31.200,00

830.000100 Préstecs i bestretes concedits al 
personal 31.200,00
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Pressupost 2019. Síndic de Greuges

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte 
Import 
article

Import total 
i per capítol

TOTAL PRESSUPOST  6.569.929,20
1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.718.229,20

10 ALTS CÀRRECS 367.712,64
100 Retribucions bàsiques i altres 

remuneracions  
1000001 Retribucions bàsiques alts càrrecs 159.759,03
1000002 Retribucions complementàries alts càrrecs 207.953,61

11 PERSONAL EVENTUAL 2.028.815,10
110 Personal eventual

1100001 Retribucions bàsiques 507.082,52
1100002 Retribucions complementàries 1.521.732,58

12 PERSONAL FUNCIONARI 2.401.701,46
120 Retribucions bàsiques

1200001 Retribucions bàsiques 844.738,70
1200009 Imprevistos i millora en matèria de 

personal 5.123,60
121 Retribucions complementàries

1210001 Retribucions complementàries 1.551.839,16

13 PERSONAL LABORAL 0,00
131 Personal laboral temporal

1310001 Retribucions bàsiques 0,00
1310002 Retribucions complementàries 0,00

15 INCENTIUS AL RENDIMENT I 
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 0,00

150 Incentius al rendiment  
1500001 Productivitat 0,00

151 Activitats extraordinàries
1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 0,00

16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS 
SOCIALS 920.000,00

160 Quotes socials
1600001 Seguretat Social 920.000,00

Total pressupost per a l’any 2019. Sindicatura de Comptes 

de Catalunya

CAPÍTOL I 9.194.741,59

CAPÍTOL II 1.790.396,85

CAPÍTOL IV 23.000,00

CAPÍTOL VI 325.000,00

CAPÍTOL VIII 31.200,00

TOTAL 11.364.338,44
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte 
Import 
article

Import total 
i per capítol

17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS 
SOCIALS 0,00

171 Pensions  
1710001 Aportacions a plans de pensions 0,00

2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE 
SERVEIS 787.200,00

20 LLOGUERS I CÀNONS 10.400,00
200 Lloguers i cànons de terrenys, béns 

naturals, edificis i altres construccions
2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns 

naturals, edificis i altres construccions 100,00
201 Lloguers i cànons de material transport

2010001 Lloguers i cànons de material de transport 10.000,00

202 Lloguers i cànons d’equips per a procés 
de dades i programari

2020001 Lloguers i cànons d’equips per a procés 
de dades i programari 100,00

2020002 Lloguer equips reprografia i fotocopies 100,00
203 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 

material
2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 

material 100,00

21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 90.500,00
210 Conservació, reparació i manteniment 

terrenys, béns naturals, edificis i altres 
construccions

2100001 Conservació, reparació i manteniment de 
terrenys, béns naturals, edificis i altres 
construccions 25.000,00

212 Conservació, reparació i manteniment 
d’equips procés de dades

2120001 Manteniment maquinari 10.000,00
2120002 Conservació, reparació i manteniment 

equips reprografia i fotocopiadores 7.000,00
2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 46.000,00

214 Altres despeses de conservació, 
reparació i manteniment

2140001 Altres despeses de conservació, reparació 
i manteniment 2.500,00

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 642.300,00
220 Material d’oficina

2200001 Material ordinari no inventariable 3.000,00
2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 15.000,00

221 Subministraments  
2210001 Aigua i energia 60.000,00
2210002 Combustible per a mitjans de transport 0,00
2210003 Vestuari 100,00
2210089 Altres subministraments 7.000,00

222 Comunicacions postals, telefòniques i 
altres

2220001 Comunicacions postals, missatgeria i 
altres 60.000,00

2220002 Comunicacions mitjançant ser.veu i dades 
adquirits entitats Generalitat 26.000,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte 
Import 
article

Import total 
i per capítol

2220003 Comunicacions mitjançant serv.veu i 
dades adquirits altres entitats 14.000,00

224 Despeses d’assegurances
2240001 Despeses d’assegurances 9.000,00

225 Tributs
2250001 Tributs 100,00

226 Despeses diverses
2260002 Atencions protocol·làries i representatives 1.000,00
2260003 Publicitat, difusió i campanyes 

institucionals 45.000,00
2260004 Jurídics i contenciosos 8.000,00
2260005 Organitzacions reunions,conferències i 

cursos 28.000,00
2260009 Funcionament consells i òrgans col·legiats 42.400,00
2260011 Formació de personal propi 15.000,00

2260033 Desenvolupament programes seguretat i 
salut laborals en el treball per prevenció 
de riscos laborals 7.000,00

2260039 Despeses per serveis bancaris 100,00
2260089 Altres despeses diverses 10.000,00

227 Treballs realitzats per altres empreses
2270001 Neteja i sanejament 123.000,00
2270002 Seguretat 16.500,00
2270005 Estudis i dictàments 140.000,00
2270008 Intèrprets i traductors 7.000,00
2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i 

destrucció 1.000,00
2270013 Treballs tècnics 4.000,00
2270089 Altres treballs realitzats per persones 

físiques o jurídiques 100,00

23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 
SERVEI 35.000,00

230 Dietes, locomoció i trasllats
230001 Dietes, locomoció i trasllats 35.000,00

232 Ajuts menjar
2320001 Ajuts menjar 0,00

233 Fons d’acció social
2330001 Fons d’acció social 0,00

24 DESPESES DE PUBLICACIONS 9.000,00
240 Despeses de publicacions

2400001 Despeses de publicacions 9.000,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 11.000,00

49 A L’EXTERIOR 11.000,00
490 A l’exterior

4900001 A l’exterior 11.000,00

6 INVERSIONS REALS 49.500,00

61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS 4.000,00

610 Inversions en edificis i altres 
construccions
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 
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Import total 
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6100001 Inversions en edificis i altres 
construccions 4.000,00

62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 3.000,00

620 Inversions en maquinària, instal·lacions i 
utillatge

6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions i 
utillatge 3.000,00

64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 1.000,00
640 Inversions en mobiliari i estris

6400001 Inversions en mobiliari i estris 1.000,00

65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS 
DE DADES I TELECOMUNICACIONS 32.298,44

650 Inversions equips procés de dades i 
telecomunicacions

6500001 Inversions equips procés de dades i 
telecomunicacions 32.298,44

67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT 
MATERIAL 1.500,00

670 Inversions en altre immobilitzat material
6700001 Fons bibliogràfic 1.500,00

68 INVERSIONS IMMOBILITZAT IMMATERIAL 7.701,56
680 Inversions immobilitzat immaterial

6800002 Inversions en aplicacions informàtiques 7.701,56

8 ACTIUS FINANCERS 4.000,00

83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I 
BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC 4.000,00

830 Concessió de préstecs i bestretes fora 
del sector públic

8300001 Préstecs i bestretes concedits al personal 4.000,00
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