BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · segon període · número 228 · dimecres 19 de desembre de 2018

TAU L A D E C O N T I N G U T
3. Tramitacions en curs
3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre el suport al projecte Liberisliber, de Besalú
250-00411/12
Esmenes presentades

11

Proposta de resolució sobre el valor històric i cultural del castell de Sant Ferran,
de Figueres
250-00412/12
Esmenes presentades

11

Proposta de resolució sobre el reconeixement de les fires d’atraccions com a activitat cultural
250-00448/12
Esmenes presentades

12

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

12

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

12

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

13

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

13

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

13

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

13

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

13

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

14
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Proposta de resolució sobre l’increment de recursos materials i humans del jutjat
de Tarragona encarregat de conèixer els plets sobre clàusules abusives en préstecs
i crèdits hipotecaris
250-00460/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

14

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

14

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

14

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

14

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

15

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

15

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

15

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

15

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

15

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

16

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

16

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

16

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

16

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

16

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

17

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

17

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

17

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

17

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

18

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

18

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

18

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

18

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

18

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

19

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

19

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

19

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

19

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

19

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

20

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

20

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

20

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

20

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

21

Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament dels servidors públics
250-00496/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

21

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
Esmenes presentades

21

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels cossos de mossos d’esquadra i bombers
302-00042/12
Esmenes presentades

23

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

25

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les infraestructures
302-00044/12
Esmenes presentades

26

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

30

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
Esmenes presentades

33

4. Informació
4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Proposta d’audiència en comissió del secretari de Salut Pública amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00189/12
Retirada de la sol·licitud

36

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de Salut
Pública de l’Alt Pirineu i Aran amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència
de Salut Pública de Catalunya
352-00190/12
Retirada de la sol·licitud

36

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de Salut Pública de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya
352-00191/12
Retirada de la sol·licitud

36

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de Salut
Pública de la Catalunya Central amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00192/12
Retirada de la sol·licitud

Taula de contingut

36

4

BOPC 228
19 de desembre de 2018

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de Salut
Pública del Camp de Tarragona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00193/12
Retirada de la sol·licitud

36

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de Salut
Pública de Girona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya
352-00194/12
Retirada de la sol·licitud

37

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de Salut Pública de Lleida amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya
352-00195/12
Retirada de la sol·licitud

37

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de Salut
Pública de les Terres de l’Ebre amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència
de Salut Pública de Catalunya
352-00196/12
Retirada de la sol·licitud

37

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa Salut i Escola amb
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00197/12
Retirada de la sol·licitud

37

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Pla integral per a la promoció
de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS) amb relació al
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00198/12
Retirada de la sol·licitud

37

Proposta d’audiència en comissió del coordinador de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya
352-00199/12
Retirada de la sol·licitud

38

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa de revisió de menús escolars amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya
352-00202/12
Retirada de la sol·licitud

38

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del coordinador del Grup
de Vacunes del Departament de Salut amb relació al Projecte de llei de creació de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00203/12
Retirada de la sol·licitud

38

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa de les malalties de
diagnòstic prenatal i de cribratge neonatal amb relació al Projecte de llei de creació
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00204/12
Retirada de la sol·licitud

38

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Metges de
Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya
352-00205/12
Retirada de la sol·licitud

38

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Metges de
Tarragona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya
352-00206/12
Retirada de la sol·licitud
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Metges de
Lleida amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya
352-00207/12
Retirada de la sol·licitud

39

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Metges de
Girona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya
352-00208/12
Retirada de la sol·licitud

39

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Farmacèutics
de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00209/12
Retirada de la sol·licitud

39

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Farmacèutics
de Tarragona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00210/12
Retirada de la sol·licitud

39

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Farmacèutics
de Lleida amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya
352-00211/12
Retirada de la sol·licitud

40

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Infermeres i
Infermers de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya
352-00212/12
Retirada de la sol·licitud

40

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Infermeres i
Infermers de Tarragona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya
352-00213/12
Retirada de la sol·licitud

40

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Infermeres i
Infermers de Lleida amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya
352-00214/12
Retirada de la sol·licitud

40

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Girona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya
352-00215/12
Retirada de la sol·licitud

40

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa de les malalties
infeccioses amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya
352-00216/12
Retirada de la sol·licitud

41

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa d’atenció a les
drogodependències amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya
352-00217/12
Retirada de la sol·licitud

41

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa «Beveu menys»
amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00218/12
Retirada de la sol·licitud
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Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa «Aquí sí» amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00219/12
Retirada de la sol·licitud

41

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa de prevenció, control i atenció al VIH, les infeccions de transmissió sexual i les hepatitis víriques amb
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00220/12
Retirada de la sol·licitud

41

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i la Sida de Catalunya amb
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00221/12
Retirada de la sol·licitud

42

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Xarxa d’Unitats de Salut Laboral amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya
352-00222/12
Retirada de la sol·licitud

42

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Agència de Salut Pública de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya
352-00223/12
Retirada de la sol·licitud

42

Proposta d’audiència en comissió del coordinador de la docència de postgrau en
salut pública amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00224/12
Retirada de la sol·licitud

42

Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Villalbí, president de la Societat
Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària, amb relació al Projecte de llei
de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00225/12
Retirada de la sol·licitud

42

Proposta d’audiència en comissió d’Andreu Segura, expert i vocal de la Comissió
de Bioètica de Catalunya i del Consell Assessor de Salut Pública de Catalunya, amb
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00226/12
Retirada de la sol·licitud

43

Proposta d’audiència en comissió de Magda Campins Martí, cap de servei de medicina preventiva de l’Hospital de la Vall d’Hebron, amb relació al Projecte de llei de
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00230/12
Retirada de la sol·licitud

43

Proposta d’audiència en comissió del sub-director general de Coordinació de Salut Pública amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya
352-00232/12
Retirada de la sol·licitud

43

Proposta d’audiència en comissió del secretari de Salut Pública amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00233/12
Retirada de la sol·licitud

43

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Metges de
Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya
352-00234/12
Retirada de la sol·licitud

43

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Metges de Catalunya amb
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00235/12
Retirada de la sol·licitud
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Veterinaris de
Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya
352-00236/12
Retirada de la sol·licitud

44

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de Veterinaris de
Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya
352-00237/12
Retirada de la sol·licitud

44

Proposta d’audiència en comissió de José Vicente Fernández García, responsable
del Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00239/12
Retirada de la sol·licitud

44

Proposta d’audiència en comissió de Gemma Tarafa Orpinell, presidenta de l’Agència
de Salut Pública de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00240/12
Retirada de la sol·licitud

44

Proposta d’audiència en comissió de Ricard Vizcarra Miquel, president del Col·legi
d’Ambientòlegs de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència
de Salut Pública de Catalunya
352-00243/12
Retirada de la sol·licitud

45

Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Villalbí, cap de l’Àrea de Qualitat
i Processos de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació al Projecte de
llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00244/12
Retirada de la sol·licitud

45

Proposta d’audiència en comissió de Josep Lluís de Peray Baiges, diplomat en salut
pública i especialista en medicina familiar i comunitària, amb relació al Projecte de
llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00245/12
Retirada de la sol·licitud

45

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Sunyer Deu, cap del Programa d’Infància
i Medi Ambient de l’Institut de Salut Global de Barcelona, amb relació al Projecte
de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00246/12
Retirada de la sol·licitud

45

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00311/12
Retirada de la sol·licitud

45

Proposta d’audiència en ponència de Miquel Porta, catedràtic de medicina preventiva i salut pública de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte
de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00312/12
Retirada de la sol·licitud

46

Proposta d’audiència en ponència de María Ángeles Maestro Martín, metgessa i
membre de la Coordinadora Antiprivatització de la Sanitat, amb relació al Projecte
de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00336/12
Retirada de la sol·licitud

46

Proposta d’audiència en ponència de Carles Muntaner, catedràtic de la Bloomberg
Faculty of Nursing i de la Dalla Lana School of Public Health de la Universitat de
Toronto, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya
352-00337/12
Retirada de la sol·licitud

Taula de contingut
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Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè
informi sobre el Pla Europa
356-00287/12
Sol·licitud

46

Sol·licitud de compareixença del director general de Relacions Institucionals i amb
el Parlament davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre l’activitat d’aquesta direcció
356-00288/12
Sol·licitud

Taula de contingut

46
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3.

Tramitacions en curs

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el suport al projecte Liberisliber, de
Besalú
250-00411/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 23781 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 17.12.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 23781)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a instar el Departament de Cultura a mantenir el procediment d’ajut dut a terme fins ara, que permet la
continuïtat del projecte LiberisLiber, Fira d’Editorials Independents a Besalú, aportant, ajustant-se als procediments legals, els recursos materials, econòmics i humans
suficients i necessaris.

Proposta de resolució sobre el valor històric i cultural del castell de
Sant Ferran, de Figueres
250-00412/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 21510 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 17.12.2018
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 21510)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del punt 2

2. Establir un conveni de col·laboració entre els membres del Consorci del Cas
tell de Sant Ferran de Figueres (Estat, Generalitat i Ajuntament de Figueres) per a
la realització urgent dels següents projectes:
2.1. Projecte de sanejament dels pous de la plaça d’armes del Castell de Sant
Ferran de Figueres i reposició dels elements de seguretat anticaigudes al seu inte
rior, amb un pressupost estimat de 35.749,64 €.
2.2. Proposta per a dotar de tancaments homogenis les casamates de l’hornabec
de Sant Roc, projecte realitzat pel Sr. Joan Manuel Alfaro Gil, conservador del Cas
tell de Sant Ferran.
2.3. Arranjar, condicionar i millorar el mirador del Castell de Sant Ferran a l’ex
terior de la fortalesa i l’aparcament exterior no vigilat, que es troben en molt mal
estat i que diverses entitats de la ciutat de Figueres i el propi Consorci reclamen des
de fa temps.
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Proposta de resolució sobre el reconeixement de les fires
d’atraccions com a activitat cultural
250-00448/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 23780 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 17.12.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 23780)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició del punt 1

1. Reconèixer la contribució de l’activitat del sector de les fires d’atraccions, com
a domini relacionat, a la dinamització cultural i econòmica dels municipis i del conjunt de Catalunya.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió del punt 2

2. Realitzar els estudis i tràmits necessaris per a què les activitats realitzades en
el marc de les fires d’atraccions tinguin la consideració d’activitat cultural en la tipificació que consideri el Departament competent de la Generalitat de Catalunya.

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 JxCat; GP Cs (reg. 24594; 24730).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 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 JxCat; GP Cs (reg. 24595; 24731).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.
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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 JxCat (reg. 24596).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 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 JxCat; GP Cs (reg. 24597; 24732).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la llengua de signes a les escoles
250-00456/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24598).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 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. 24599).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 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 JxCat; GP Cs (reg. 24600; 24733).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’increment de recursos materials i
humans del jutjat de Girona encarregat de conèixer els plets sobre
clàusules abusives en préstecs i crèdits hipotecaris
250-00459/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24601).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 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. 24602).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement del personal auxiliar
d’educació especial i dels drets dels alumnes amb necessitats
educatives especials
250-00461/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 24603; 24734).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’auge del neofeixisme
250-00463/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 24604; 24735).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 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 JxCat; GP Cs (reg. 24605; 24736).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el reconeixement de la feina feta pels
cossos policials i els servidors de la justícia en el marc de l’operació
policial Bacar contra diverses activitat il·legals
250-00465/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24606).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 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 JxCat; GP Cs (reg. 24607; 24737).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la
desaparició forçada de menors
250-00467/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 24608; 24738).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 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 JxCat; GP Cs (reg. 24609; 24739).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 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. 24610).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les accions dutes a terme per
l’Assemblea Nacional Catalana contra la competitivitat de les
empreses catalanes
250-00470/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24611).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 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 JxCat; GP Cs (reg. 24612; 24740).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament d’algunes deficiències
sanitàries al Solsonès
250-00472/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24613).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 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 JxCat; GP Cs (reg. 24614; 24741).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 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. 24615; 24742).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament de
jutges, fiscals, agents de la policia judicial i altres servidors de la
justícia
250-00475/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24616).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 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; GP CatECP (reg. 24617; 24682).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la llista d’espera per a rebre un implant
coclear
250-00477/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24618).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 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. 24619).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 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. 24620).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels
professionals dels centres dependents de la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
250-00480/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 24621; 24743).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 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. 24622).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat de les persones al mar
250-00482/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24623).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 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. 24624).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 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. 24625).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la millora del trànsit entre Lleida i
Montblanc
250-00485/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24626).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 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. 24627).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la sobreocupació d’autobusos
interurbans
250-00487/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24628).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 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. 24629).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 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. 24630).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament de
jutges, fiscals i altres servidors de la justícia i agents de la policia
judicial
250-00490/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24631).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 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. 24632).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reducció del període mitjà de
pagament de la Generalitat als proveïdors
250-00492/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24633).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 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. 24634).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 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. 24635).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el foment del model de formació
professional dual
250-00495/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24636).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.12.2018; 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. 24637).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
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
ESMENES PRESENTADES
Reg. 24792; 24809 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.12.2018
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 24792)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, subsegüent
a la Interpel·lació al Govern sobre la situació de les plantilles dels cossos de mossos
d’esquadra i bombers (tram. 302-00041/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 3.a

a) Proposant noves promocions de mossos i bombers pels propers pressupostos
de la Generalitat, concretament d’un mínim de 750 nous mossos i d’un mínim de 250
nous bombers.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 24809)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre la situació de les plantilles dels cossos de mossos d’esquadra i bombers (tram. 302-00050/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació al punt 1

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
fonamentals de tota la ciutadania en un marc de pluralitat, convivència i absència de
violència. En tot cas, la Conselleria d’Interior garantirà que el Cos de Mossos d’Es
quadra pugui actuar amb la màxima professionalitat al marge de tota controvèrsia
ideològica i política.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació al punt 3.a

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a actuar conseqüentment 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. En els prò
xims 5 anys, la Generalitat de Catalunya haurà de dotar de suficients recursos els
pressupostos successius per donar compliment a que anualment es convoquin noves
promocions de mossos i bombers, per poder fer front a les jubilacions i els proble
mes estructurals dels Cossos de mossos i de bombers.
Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació al punt 3.b

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a actuar conseqüentment amb aquesta acumulació de congelació i retallades:
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.
El Govern de la Generalitat presentarà un calendari en el termini de sis mesos des
de l’aprovació de la present moció.
Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació al punt 3.c

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a actuar conseqüentment amb aquesta acumulació de congelació i retallades:
c) Acordant també la millora dels bens materials necessaris per la seva feina,
manteniment d’instal·lacions, vehicles, equips, uniformes i roba i calçat especialitzats de treball. El Govern de la Generalitat haurà d’incorporar les partides neces
sàries en el pressupost de cada exercici.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP Cs
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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
ESMENES PRESENTADES
Reg. 24803; 24808; 24810 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.12.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 24803)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels cossos de mossos d’esquadra i bombers (tram. 302-00042/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 10

10. Garantir el manteniment de la professionalitat dels i les agents que composen les diferents àrees i unitats del Cos de Mossos d’Esquadra, reforçant el disseny
d’itineraris professionals i formatius tendents a una major especialització tot garantint la formació continuada.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 11

11. Comprometre’s a que el Departament d’Interior reforci els mecanismes necessaris per arribar al màxim d’acords per millorar les condicions laborals dels treballadors 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.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 24808 I 24810)

Reg. 24808
A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre la situació dels cossos de mossos d’esquadra i bombers (tram. 302–
00042/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1

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
ideològica i política i al servei de tota la ciutadania, dins dels marges establerts per
la Constitució, l’Estatut d’Autonomia i per l’ordenament democràtic.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2

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, garantint que aquest pla de xoc es realitzi
com a màxim en 2 anys.
Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3

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. Aquestes pujades
del preu de les hores extra tant del Cos de Mossos d’Esquadra com del Cos de Bom
bers de Catalunya se situaran entre el 30 i el 35%.
Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació del punt 6

6. Garantir que els nous vestuaris i el material que es comprí des del Departament d’Interior atengui específicament a les necessitats climàtiques de cada lloc i
procedir a la modernització i renovació dels nous vestuaris en concepte de dotacions
específiques i de dotacions genèriques del vestuari i els materials del Cos de Mossos
d’Esquadra de la Generalitat amb l’objectiu d’equiparar aquestes dotacions especí
fiques i genèriques als estàndards dels països del nostre entorn europeu.
Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació del punt 10

10. Garantir el manteniment de la professionalitat dels i les agents que composen
les diferents àrees i unitats dei Cos de Mossos d’Esquadra, mitjançant el disseny
d’itineraris professionals i formatius tendents a una major especialització tot garantint la formació continuada. El Govern haurà de presentar un calendari en el termini
de 6 mesos des de l’aprovació de la present moció.ó
Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació del punt 14

14. Comprometre’s a que en cap cas un parc de bombers voluntaris no substituirà
les funcions dels bombers professionals.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP Cs
Reg. 24810
A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre la situació dels cossos de mossos d’esquadra i bombers (tram. 30200042/12).
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 17 bis

17 bis. Facilitar l’accès mutu de les bases de dades i establir mecanismes d’inter
connexió entre els diferents Cossos i Forces de Seguretat.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’adoctrinament
a les escoles
302-00043/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 24793; 24806 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.12.2018
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 24793)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’adoctrinament a les escoles (tram. 30200043/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 5

5. Vetllar perquè es garanteixi el dret a l’educació amb respecte a tothom amb
independència de les seves idees i sense discriminació de cap tipus, així com el res
pecte a la pluralitat a les escoles de Catalunya, i perquè no hi hagi simbologia partidista.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 5 bis

5 bis. Rebutjar qualsevol tipus d’instrumentalització política de l’escola, i instar
al conjunt de forces polítiques a no posar en risc la convivència als centres educatius.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al final del punt 7

7. Garantir el respecte a tots els alumnes a les aules catalanes i rebutjar qualsevol
tipus d’assenyalament de l’alumnat i del professorat.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt 8

8. Manifestar respeto por los alumnos catalanes y condenar las acusaciones de
mentir que se han vertido contra ellos.
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Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

11. Exigir al Departament d’Ensenyament que promogui la confiança en el siste
ma educatiu, aclarint els fets allà on s’han produït denúncies, donant les explicacions
oportunes a partir dels informes elaborats per inspecció educativa o pels propis cen
tres educatius afectats, i que fomenti una resolució de conflictes als centres educatius
per les vies i procediments previstos per la pròpia Administració Educativa.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 24806)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’adoctrinament a
les escoles (tram. 302-00043/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

10. Convocar oposicions al Cos d’Inspectors d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les
infraestructures
302-00044/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 24794; 24801; 24804 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.12.2018
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 24794)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les infraestructures (tram.
302-00044/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió del punt 5

5) Apostar firmemente por el Corredor Mediterráneo como infraestructura productiva 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 corre3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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dor, la búsqueda de consenso en el territorio sobre la necesidad de la rehabilitación
de la línea Reus - Roda de Berá para la circulación de mercancías.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 24801)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les infraestructures (tram. 30200044/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició en el punt 1

1) Presentar en sede parlamentaria antes de seis meses un Plan de Inversión detallado 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 posibilidades presupuestarias estimadas realistas. Para garantizar la necesaria estabilidad del
plan más allá de la legislatura, llevar a cabo dicho plan atendiendo a criterios objetivos de eficiencia, de reducción de las emisiones de CO2 con el objetivo de cumplir
los Acuerdo de París sobre el cambio climático, rentabilidad, evaluación constante y
transparencia, y contando con el mayor consenso posible, tanto de grupos políticos,
como de agentes socioeconómicos, como de la ciudadanía.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió en el punt 2

2) Establecer, en el marco del plan anterior, un análisis específico de las infraestructuras planificadas que acumulan más retraso y presentar para cada una de ellas
un calendario en el que se detalle específicamente el esfuerzo inversor anual necesario 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
Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició en el punt 4

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
concretas, planificadas y valoradas, como la sustitución y modernización de trenes
o la implantación de un sistema de información al viajero eficaz y fiable, y de las
políticas de tarificación adaptando las zonas a las realidades locales y kilométricas,
para no generar desigualdades entre territorios y en concreto:
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

27

BOPC 228
19 de desembre de 2018

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt

8) Desplegar de manera definitiva la Llei de Finançament del Transport Públic
durante el año 2019, para dotar de más recursos las políticas de fomento e inversión
en transporte público.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 24804)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les infraestructures (tram. 302-00044/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 1

1) Presentar en sede parlamentaria antes en un termini de seis meses un Plan de
Inversión detallado para los próximos cinco años que, tras el análisis de la situación
actual y las necesidades de infraestructuras de ámbito autonómico viàries, ferrovià
ries i de transport competència de la Generalitat de Catalunya, permita la priorización de las actuaciones a acometer en los próximos cinco ejercicios, de acuerdo a
posibilidades presupuestarias estimadas realistas. Para garantizar la necesaria estabilidad del plan más allá de la legislatura, llevar a cabo dicho plan atendiendo a criterios objetivos de eficiencia, rentabilidad, evaluación constante y transparencia, y
contando con el mayor consenso posible, tanto de grupos políticos, como de agentes
socioeconómicos, como de la ciudadanía.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 2

2) Establecer, en el marco del plan anterior, un análisis específico de las infraestructuras planificadas que acumulan más retraso y presentar para cada una de ellas
un calendario en el que se detalle específicamente el esfuerzo inversor anual necesario para ejecutarlas en el menor plazo posible de acuerdo al conjunto de prioridades
i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. 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
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 3

3) Reforzar la inversión en las actividades de mantenimiento y conservación de
las infraestructuras ya existentes, asegurando su sostenibilidad, eficiencia y seguridad, con especial atención als trams de concentració d’accidents a aquellos puntos
en los que un fallo pueda resultar catastrófico, como estructuras (puentes, túneles...)
o trincheras. En carreteras de la Xarxa Viària de la Generalitat de Catalunya, incrementar las partidas presupuestarias destinadas a la señalización y erradicación de
los puntos negros de concentración de accidentes.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt 4.c.i

4) c.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 Catalunya, por ejemplo)
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 5

5) Continuar apostant Apostar firmemente por el Corredor Mediterráneo como
infraestructura productiva y de conexión con el resto de España y Europa, y promover el incremento de la cuota de transporte de mercancías por ferrocarril. Al mateix
temps, instar al Govern de l’Estat a materialitzar definitivament el Corredor del Me
diterrani després de molts anys de retard acumulat. Continuar impulsant Impulsar,
dentro de este corredor, 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.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 6

6) Avanzar, coordinadamente con el Gobierno de España y el resto de Comunidades Autónomas, hacia un sistema de financiación de autopistas y autovías de Ca
talunya ecuánime 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. En aquest sentit, mantenir reunions amb el Govern
de l’Estat per tal d’conseguir un sistema equitatiu, harmònic i coherent per totes les
carreteres i autopistes de la xarxa. En el si del Grup de Treball de Peatges, conti
nuar treballant per una proposta consensuada de nou model de gestió i finançament
de las vies d’alta capacitat.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el retorn social
del rescat bancari
302-00045/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 24795; 24799; 24800; 24805 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament,
17.12.2018
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 24795)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el retorn social del rescat bancari (tram.
302-00045/12)
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b del punt 2

b. Donar recolzament a les mesures aprovades pel Govern de l’Estat, en el dar
rer Consell de Ministres del dia 14 de desembre, per facilitar l’accés a l’habitatge.
Entre elles la possibilitat que els Ajuntaments puguin destinar els seus superàvits a
promoure un parc d’habitatge públic.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra c del punt 2

c. Que el Govern de la Generalitat modifiqui l’«Acord marc per a l’Adhesió
d’ajuntaments amb demanda forta i acreditada, i l’homologació d’entitats socials
amb l’interès en l’adquisició d’habitatges provinents del tanteig i retracte mitjançant
una línia de préstecs bonificats», en el sentit que els Ajuntaments puguin adquirir la
plena propietat dels habitatges, no temporal, com s’especifica en l’esmentat acord,
així com que tant els ajuntaments com les entitats contemplades com a beneficiàries
a l’acord tinguin una bonificació del 100% dels interessos estipulats en els préstecs.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 24799)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre el retorn social del rescat bancari (tram. 302-00045/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 1, que quedaria redactat de la següent manera

1. Manifesta el seu suport a Insta el Govern de la Generalitat a seguir 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, apro3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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vada el 22 de Maig de 2013, per a garantir 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) i, en especial, a:
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra a al punt 1, que quedaria redactat de la següent
manera

a. Insta el Govern de la Generalitat a coordinar-se amb el Govern d’Espanya i
els principals agents socials i econòmics per tal de crear un Fons Social d’Habitatge
amb actius obtinguts, entre altres, a partir de la cessió d’habitatges de la Societat
de Gestió d’Actius procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb), impulsant els
canvis legislatius necessaris per tal que aquesta entitat cedeixi el un terç dels immo
bles per a lloguer social.
Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra b al punt 1, que quedaria redactat de la següent
manera

b. Insta el Govern de la Generalitat a incrementar el pressupost destinat a políti
ques públiques d’habitatge seguint la recomanació del Síndic de Greuges per tal de
passar del 0,2 % del PIB que es destina actualment al 0,6% del PIB per al proper
exercici pressupostari.
Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 3, que quedaria redactat de la següent manera

3. Insta el Govern de la Generalitat a fer servir l’Índex de Referència de Preus
de Lloguer amb l’objectiu de contribuir a la contenció de preus mitjançant l’establi
ment d’avantatges i incentius per a aquells propietaris que lloguin a un preu igual o
inferior al 90% de l’establert a l’esmentat índex.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 24800)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el retorn social del rescat bancari (tram. 302-00045/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió de diversos incisos de la lletra a del punt 2

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
entitats financeres rescatades, per tal de que les diferents Administracions Públiques
puguin donar resposta a l’actual emergència habitacional.
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Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de la lletra c del punt 2

c. Que el Govern de l’Estat faci servir els mecanismes a les la seva disposició
per a tal de garantir que les administracions locals puguin fer efectiu el seu dret al
tanteig i retracte, fent efectiu l’augment del 38% de pressupost previst per a habi
tatge i creant unes línies de crèdit tous per a que els ajuntaments puguin adquirir
habitatges procedents d’execució hipotecaria via tanteig i retracte, adaptant l’experiència pionera de l’Institut Català de Finances i l’Agència Catalana de l’Habitatge i
recuperant per a la societat habitatges que sinó no només serviran per engreixar els
guanys dels fons voltor.
Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició del punt 2

3. Insta al Govern de la Generalitat a augmentar en mig punt el tipus general
del gravamen de l’impost d’actes jurídics documentats, en la seva modalitat de do
cuments notarials en la constitució de préstecs amb garantia hipotecària, atès que
des del reial decret 17/2018 de 8 de novembre, és el prestamista el subjecte passiu de
l’impost.
Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 4

4. Insta al Govern de la Generalitat a extendre la mesura de destinar el 30% de
les promocions residencials de més de 600 m2 en sòl urbà, siguin obra nova o refor
ma integral, a habitatge de protecció pública permanent.
Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 5

5. Insta al Govern de la Generalitat a, seguint les recomanacions del Síndic de
Greuges exposades en el seu informe «El dret a l’habitatge: qüestions urgents» de
febrer de 2018, incrementar el pressupost destinat a polítiques públiques d’habitatge
fins arribar com a mínim a un 0,6% del PIB.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 24805)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el retorn social del rescat bancari (tram. 302-00045/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 2.d

2.d.) Que, per complementar l’actuació municipal descrita al punt 2.b.) i aconse
guir que no es perdin oportunitats d’ampliació del parc públic d’habitatge social a
través del tanteig i el retracte, la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, reforci el finançament necessari, d’acord amb les dispo
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nibilitats pressupostàries, per a l’exercici del dret de tanteig i retracte sobre habitat
ges buits o amb lloguer social que siguin objecte de transmissió pels grans tenidors.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 2.e

2.e.) Que en els propers anys es doti de finançament les actuacions previstes per
poder complir amb els objectius del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge (PTSH),
una vegada aquest sigui aprovat definitivament, d’acord amb les disponibilitats pres
supostàries.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

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
ESMENES PRESENTADES
Reg. 24802; 24807 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.12.2018
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 24802 I 24815)

A la Mesa del Parlament

Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 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. 30200046/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició del punt 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 normes que configuren l’anomenada Transició sense que els mateixos fossin garantia
dels drets democràtics, socials i nacionals del nostre poble del reconeixement nacio
nal de Catalunya i del blindatge dels drets socials.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició del punt 2

El Parlament de Catalunya, manifesta el caràcter antidemocràtic i antisocial
de la Constitució Espanyola les actuals limitacions democràtiques recollides en la
Constitució en els següents continguts:
Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició del sub punt 2.7

2.7 Prioritza, en l’actual article 135, el pagament dels interessos del deute a la
garantia dels drets socioeconòmics de la ciutadania.
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Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició del punt 4

El Parlament de Catalunya, manifesta tot el seu 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 de 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
Catalunya» davant el Tribunal suprem. Tant els que ja tinguin causa oberta com els
que es puguin produir en el futur per les mateixes causes.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 24807)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet
i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 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. 302-00046/12).
Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

3.1. Modificació legislativa per incorporar en totes les noves contractes o qualse
vol forma de gestió indirecta consideracions de comerç just i ètic que garanteixi que
les empreses prestadores de serveis no inverteixen o comercien amb combustibles
fòssils, urani, plutoni o tabac.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

3.2. Pla de creació de centres de secundària que garanteixi la provisió de places
en centres del Servei d’Educació de Catalunya que garanteixi l’accés universal i de
qualitat, garantint, tendint a una despesa del 6% del PIB a ensenyament. No renovació dels concerts de les escoles i instituts que segreguen per qüestió de sexe.
Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

3.3. Garantia de gratuïtat de l’ensenyament de les etapes educatives obligatòries
i garantir l’accés a l’etapa 0-3 i reducció del 30% de les taxes universitàries en tres
anys, en funció de la disponibilitat pressupostària.
Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

3.5. Garantir un sistema sanitari públic de qualitat que, dins la diversitat de pro
visió de serveis, s’emmarqui sempre en la transparència i en el retiment de comptes
per tal de donar el millor servei sanitari a la ciutadania de Catalunya.
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Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

3.6. Presentar a principis d’any, i tal i com es va comprometre el govern, el decret
llei d’accessiblitat per millorar la gestió i reduir les llistes d’espera del nostre país.
Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

3.7. Es treballarà per a posar al mercat els habitatges buits ara mateix a mans
de banca que va rebre prestacions públiques per a garantir la seva viabilitat i que
no han tornat.
Esmena 7
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

3.8. Es treballarà per a convertir l’Institut Català de Finances (ICF) en un banc
públic català un cop s’aprovi el nou paquet normatiu europeu que regula el procedi
ment d’autorització d’entitats de crèdit, en la que s’incorporarà la definició i regula
ció de les entitats de crèdit públic.
Esmena 8
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

3.9. Desplegar la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes per desenvolupar totes les mesures necessàries per fer realitat la igualtat retributiva entre dones i homes.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat, portaveus
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en comissió del secretari de Salut Pública amb
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya
352-00189/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip
Territorial de Salut Pública de l’Alt Pirineu i Aran amb relació al
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00190/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip
Territorial de Salut Pública de Barcelona amb relació al Projecte de
llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00191/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip
Territorial de Salut Pública de la Catalunya Central amb relació al
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00192/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip
Territorial de Salut Pública del Camp de Tarragona amb relació al
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00193/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip
Territorial de Salut Pública de Girona amb relació al Projecte de llei
de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00194/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip
Territorial de Salut Pública de Lleida amb relació al Projecte de llei de
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00195/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip
Territorial de Salut Pública de les Terres de l’Ebre amb relació al
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00196/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa
Salut i Escola amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència
de Salut Pública de Catalunya
352-00197/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Pla integral per
a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació
saludable (PAAS) amb relació al Projecte de llei de creació de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00198/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.
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Proposta d’audiència en comissió del coordinador de la Xarxa
Catalana d’Universitats Saludables amb relació al Projecte de llei de
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00199/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa de
revisió de menús escolars amb relació al Projecte de llei de creació
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00202/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del
coordinador del Grup de Vacunes del Departament de Salut amb
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya
352-00203/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa
de les malalties de diagnòstic prenatal i de cribratge neonatal amb
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya
352-00204/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de
Metges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00205/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de
Metges de Tarragona amb relació al Projecte de llei de creació de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00206/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi
de Metges de Lleida amb relació al Projecte de llei de creació de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00207/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi
de Metges de Girona amb relació al Projecte de llei de creació de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00208/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de
Farmacèutics de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00209/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de
Farmacèutics de Tarragona amb relació al Projecte de llei de creació
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00210/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de
Farmacèutics de Lleida amb relació al Projecte de llei de creació de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00211/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi
d’Infermeres i Infermers de Barcelona amb relació al Projecte de llei
de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00212/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi
d’Infermeres i Infermers de Tarragona amb relació al Projecte de llei
de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00213/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi
d’Infermeres i Infermers de Lleida amb relació al Projecte de llei de
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00214/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi
d’Infermeres i Infermers de Girona amb relació al Projecte de llei de
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00215/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.
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Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa de
les malalties infeccioses amb relació al Projecte de llei de creació de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00216/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa
d’atenció a les drogodependències amb relació al Projecte de llei de
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00217/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa
«Beveu menys» amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència
de Salut Pública de Catalunya
352-00218/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa
«Aquí sí» amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya
352-00219/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa
de prevenció, control i atenció al VIH, les infeccions de transmissió
sexual i les hepatitis víriques amb relació al Projecte de llei de
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00220/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Centre
d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual
i la Sida de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00221/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Xarxa
d’Unitats de Salut Laboral amb relació al Projecte de llei de creació
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00222/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Agència
de Salut Pública de Barcelona amb relació al Projecte de llei de
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00223/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió del coordinador de la docència de
postgrau en salut pública amb relació al Projecte de llei de creació
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00224/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Villalbí, president
de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària,
amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya
352-00225/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.
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Proposta d’audiència en comissió d’Andreu Segura, expert i vocal de
la Comissió de Bioètica de Catalunya i del Consell Assessor de Salut
Pública de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00226/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió de Magda Campins Martí, cap de
servei de medicina preventiva de l’Hospital de la Vall d’Hebron, amb
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya
352-00230/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió del sub-director general de
Coordinació de Salut Pública amb relació al Projecte de llei de
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00232/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió del secretari de Salut Pública amb
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya
352-00233/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de
Metges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00234/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.
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19 de desembre de 2018

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Metges de
Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya
352-00235/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de
Veterinaris de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00236/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de
Veterinaris de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00237/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió de José Vicente Fernández García,
responsable del Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya, amb
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya
352-00239/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió de Gemma Tarafa Orpinell,
presidenta de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació al
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00240/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.
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Proposta d’audiència en comissió de Ricard Vizcarra Miquel,
president del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, amb relació al
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00243/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Villalbí, cap de
l’Àrea de Qualitat i Processos de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya
352-00244/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Lluís de Peray Baiges,
diplomat en salut pública i especialista en medicina familiar i
comunitària, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència
de Salut Pública de Catalunya
352-00245/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Sunyer Deu, cap del
Programa d’Infància i Medi Ambient de l’Institut de Salut Global de
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya
352-00246/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi
d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00311/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.
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Proposta d’audiència en ponència de Miquel Porta, catedràtic de
medicina preventiva i salut pública de la Universitat Autònoma de
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya
352-00312/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en ponència de María Ángeles Maestro Martín,
metgessa i membre de la Coordinadora Antiprivatització de la
Sanitat, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya
352-00336/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Proposta d’audiència en ponència de Carles Muntaner, catedràtic de
la Bloomberg Faculty of Nursing i de la Dalla Lana School of Public
Health de la Universitat de Toronto, amb relació al Projecte de llei de
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00337/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Acció Exterior i de
la Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència perquè informi sobre el Pla Europa
356-00287/12
SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units (reg. 24239).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, 14.12.2018.

Sol·licitud de compareixença del director general de Relacions
Institucionals i amb el Parlament davant la Comissió d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre
l’activitat d’aquesta direcció
356-00288/12
SOL·LICITUD

Presentació: Susana Beltrán García, del GP Cs (reg. 24251).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, 14.12.2018.
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