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del 20 de desembre, pel qual s’autoritza la creació de 750 places del Cos de Mos-
sos d’Esquadra i 250 places del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya
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Moció 42/XII del Parlament de Catalunya, sobre el balanç de l’any transcorregut des 
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302-00050/12
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Interpel·lació al Govern sobre la política universitària i de recerca
300-00069/12
Substanciació 16

Interpel·lació al Govern sobre el balanç del primer any de legislatura pel que fa a 
drets, autodeterminació, repressió i fracàs del diàleg amb l’Estat
300-00070/12
Substanciació 16

Interpel·lació al Govern sobre el bloqueig del vaixell Open Arms al port de Barcelona
300-00071/12
Substanciació 16

Interpel·lació al Govern sobre el judici als presos polítics catalans
300-00072/12
Substanciació 17

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana
300-00073/12
Substanciació 17

Interpel·lació al Govern sobre el procés separatista i les seves conseqüències per 
a tots els catalans
300-00074/12
Substanciació 17
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Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12
Nomenament d’una relatora 19

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’espais agraris
202-00026/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 19

Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya
202-00030/12
Debat de totalitat 19
Tramesa a la Comissió 19
Termini per a proposar compareixences 19

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta 
i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 20

Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
202-00036/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 20
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou Hospital Josep True-
ta, a Girona
250-00498/12
Esmenes presentades 20

Proposta de resolució sobre l’atorgament d’ajuts extraordinaris als municipis afec-
tats pels aiguats del 15 de novembre de 2018 i per a la inversió en el manteniment 
de les infraestructures de mobilitat al territori
250-00507/12
Esmenes presentades 21

Proposta de resolució sobre la compensació de la bonificació dels actes jurídics 
documentats per a persones amb discapacitat
250-00510/12
Esmenes presentades 21

Proposta de resolució sobre la compensació de la bonificació dels actes jurídics 
documentats per a joves
250-00511/12
Esmenes presentades 22

Proposta de resolució sobre la solució a la manca d’especialistes en nefrologia pe-
diàtrica a Lleida
250-00512/12
Esmenes presentades 22

Proposta de resolució sobre el millorament de la Unitat d’Atenció a la Salut Sexual 
i Reproductiva de l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat, de Cambrils
250-00513/12
Esmenes presentades 23

Proposta de resolució sobre la situació del servei de pediatria del CAP Vallès Oriental
250-00517/12
Esmenes presentades 23

Proposta de resolució de condemna de la banalització de l’imperialisme i el colo-
nialisme
250-00526/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la situació de la innovació a Catalunya
250-00528/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’impuls de la transparència en l’acció exterior de la 
Generalitat
250-00529/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre el millorament de la transparència sanitària dels direc-
tius del sistema sanitari públic
250-00530/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la sol·licitud d’auditoria del Centre de Telecomunicaci-
ons i Tecnologies de la Informació
250-00531/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la sol·licitud d’auditoria del Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya (CESICAT)
250-00532/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona
250-00533/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública i habitatges 
tutelats per a gent gran a Sant Cugat del Vallès
250-00534/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25
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Proposta de resolució sobre la prevenció de l’abús sexual en la infància
250-00535/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la consideració de l’Institut Català de Finances com a 
establiment financer de crèdit
250-00536/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la síndrome de Behçet
250-00537/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre les víctimes de desaparició forçosa a Mèxic
250-00538/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució de rebuig a la detenció d’estudiants marxistes i de sindica-
listes a la Xina
250-00539/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre les aglomeracions a la línia S2 de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya
250-00540/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’oferta de la llengua de signes catalana i espanyola 
com a part del currículum de l’educació primària i secundària
250-00541/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre les persones sordes en la sanitat
250-00542/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el tractament de la violència masclista en els mitjans 
de comunicació
250-00543/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la participació catalana a la European Social Survey 
i sobre la defensa d’una ciència social independent sense coaccions polítiques ni 
jurídiques
250-00544/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la dinamització de l’Observatori Català de la Família
250-00545/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el Programa de protecció de defensors i defensores 
dels drets humans
250-00546/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la defensa de les institucions democràtiques enfront 
de l’extrema dreta
250-00547/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre les subvencions a entitats que estan en contra del dret 
a l’avortament
250-00548/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la transparència i el retiment de comptes dels acords 
de col·laboració
250-00549/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre el canvi de zonificació tarifària del sistema integrat de 
Castellar del Vallès
250-00550/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28
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Proposta de resolució sobre la reversió de les tarifes de finançament afectades 
per les retallades en els serveis d’atenció i suport a les persones amb discapacitat
250-00551/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’educació financera a les aules
250-00552/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 10/2015 de formació i qua-
lificació professionals
250-00553/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de formació per als funcionaris 
interins de l’Administració de justícia
250-00554/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la protecció del funcionament normal de l’economia 
catalana
250-00555/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre una mobilitat segura i sostenible i sobre el foment del 
transport públic del Bages cap a l’àrea metropolitana de Barcelona
250-00556/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’ordenació dels serveis de transport discrecional de 
viatgers amb conductor de vehicles de fins a nou places
250-00557/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a augmentar la seguretat de 
certs barris de Figueres
250-00558/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme Guasch i Darné a 
Figueres
250-00559/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’establiment de la recontractació dels treballadors dels 
dos restaurants tancats a la platja Llarga de Tarragona com a base de la licitació 
d’aquests espais
250-00560/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2018, sobre les subvencions de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, corresponent al 2016
256-00021/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 31

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre l’adjudicació 
del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat
252-00015/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31
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4. Informació

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a informar sobre 
l’acció del Govern davant el deteriorament dels serveis públics i les condicions la-
borals dels treballadors
350-00004/12
Substanciació 32

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a informar sobre 
l’acció del Govern davant la greu situació laboral i les reivindicacions dels servidors 
públics de l’Administració i el sector públic de la Generalitat
350-00005/12
Substanciació 32

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern espanyol a Catalunya da-
vant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’operatiu policial del 16 de gener de 
2019 que ha comportat la detenció de diverses persones a les comarques gironines
356-00308/12
Sol·licitud 32

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

Compareixença en ponència d’Antoni Sisó Almirall, president de la Societat Catala-
na de Medicina Familiar i Comunitària, amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
353-00072/12
Substanciació 33

Compareixença en ponència de Carme Borrell Thió, gerent de l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Sa-
lut Pública de Catalunya
353-00074/12
Substanciació 33

Compareixença en ponència de Catalina Chamorro, cap del Servei de Salut Pública 
de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya
353-00075/12
Substanciació 33

Compareixença en ponència de Marina Geli, exconsellera de Salut, amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
353-00082/12
Substanciació 33

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’un funcionari de carrera
Acord 34

Jubilació d’una funcionària de carrera
Acord 34

Jubilació d’una funcionària de carrera
Acord 35
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 235/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 8/2018, del 20 de desembre, pel qual s’autoritza la creació de 
750 places del Cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del Cos de 
Bombers de la Generalitat de Catalunya
203-00008/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 23, 24.01.2019, DSPC-P 37

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de gener de 2019, ha debatut el 
Decret llei 8/2018, del 20 de desembre, pel qual s’autoritza la creació de 750 places 
del Cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del Cos de Bombers de la Generalitat 
de Catalunya (tram. 203-00008/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord 
amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament, ha d’ésser publicada en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

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

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 8/2018, del 20 de desembre, pel qual s’autoritza la creació de 750 places del 
Cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del Cos de Bombers de la Generalitat de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

1.15. Mocions

Moció 41/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de 
la inversió en els sistemes públics de salut i ensenyament com a 
indicadors de competitivitat de l’economia
302-00047/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 23, 24.01.2019, DSPC-P 37

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de gener de 2019, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la competitivitat de l’economia catalana (tram. 302-00047/12), presenta-
da pel diputat Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem (reg. 26925) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 26929).

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

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a millorar la inversió en els sistemes 

públics de salut i ensenyament, incloent-hi la garantia de l’educació universal de 



BOPC 246
28 de gener de 2019

1.15. Mocions 8

zero a tres anys, atès que també formen part dels indicadors de competitivitat de 
l’economia i, per tant, resulta imprescindible millorar la qualitat en ambdós sectors.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Moció 42/XII del Parlament de Catalunya, sobre el balanç de l’any 
transcorregut des de les eleccions del 21 de desembre de 2017 i la 
vulneració dels drets civils i polítics
302-00050/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 23, 24.01.2019, DSPC-P 37

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de gener de 2019, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el balanç de l’any transcorregut des de les eleccions del 21 de desembre 
de 2017 i la vulneració dels drets civils i polítics (tram. 302-00050/12), presentada 
per la diputada Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari Republicà, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 26920) i pel 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 26941).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya reitera que la destitució del president de la Gene-

ralitat i del Govern i la dissolució del Parlament sorgit de les eleccions del 27 de 
setembre de 2015, imposades unilateralment per l’Estat, van ésser decisions il·legals 
i il·legítimes que van vulnerar els drets polítics dels ciutadans de Catalunya, en els 
termes que ja va denunciar la Resolució 3/XII.

2. El Parlament de Catalunya constata que des de la constitució de la dotzena le-
gislatura hi ha hagut una intencionalitat d’alterar les majories sorgides de les urnes 
el 21 de desembre de 2017 i s’han vulnerat els drets d’alguns dels diputats d’aquesta 
cambra, com ara: 

a) La persecució penal per raons polítiques de fins a dinou diputats elegits en les 
darreres eleccions al Parlament, vuit dels quals són a la presó i sis a l’exili a Bèlgica, 
Suïssa i el Regne Unit.

b) La ingerència inacceptable del Govern de l’Estat, el Tribunal Suprem i el Tri-
bunal Constitucional blocant il·legalment els processos d’investidura dels diputats 
Carles Puigdemont, Jordi Sánchez i Jordi Turull.

c) La vulneració flagrant de la inviolabilitat i immunitat parlamentàries que va 
comportar la revisió injustificada, enmig de la sessió d’investidura del diputat Jor-
di Turull, de les mesures cautelars contra sis diputats d’aquest Parlament, inclòs el 
mateix candidat a la presidència de la Generalitat, i que va determinar l’empresona-
ment dels diputats Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors 
Bassa i l’exili de la diputada Marta Rovira.

d) El vet, mancat de qualsevol base jurídica, de la publicació obligatòria en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del decret de nomenament dels mem-
bres del Govern.

e) La pretensió del Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional de suspendre il-
legalment els drets parlamentaris dels diputats Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, 
Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Sánchez, emparant-se en una acusació 
de rebel·lió espúria.
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3. El Parlament de Catalunya denuncia la deriva autoritària de l’Estat espanyol 
per la vulneració de drets civils i polítics existents a Catalunya i arreu, en concret 
del dret a la participació política, la inviolabilitat parlamentària, la llibertat d’expres-
sió, els drets de reunió i de manifestació, el principi de legalitat penal, la presumpció 
d’innocència i el dret a la tutela judicial efectiva, que han donat lloc a una veritable 
situació d’excepcionalitat política i democràtica.

4. El Parlament de Catalunya denuncia la resposta repressiva de l’Estat espanyol 
i la seva connivència amb la judicialització de la política, de la qual s’han derivat 
accions que no responen a la via del diàleg sinó a la voluntat de criminalitzar i des-
legitimar el moviment independentista català.

5. El Parlament de Catalunya denuncia el judici al referèndum de l’1 d’octubre 
com un autèntic judici a la democràcia, fruit d’una instrucció polititzada i que implica 
una violació dels drets civils i polítics dels processats i de la ciutadania de Catalunya.

6. El Parlament de Catalunya insisteix en la necessitat de construir una solució 
política basada necessàriament en la democràcia i l’exercici del dret a l’autodetermi-
nació, i exigeix la fi de la via repressiva de l’Estat espanyol.

7. El Parlament de Catalunya denuncia el caràcter radicalment antidemocràtic i 
il·legal de l’amenaça de tornar a aplicar indefinidament l’article 155 de la Constitu-
ció espanyola, amb l’objectiu, entre altres, de controlar políticament els mitjans de 
comunicació públics, l’escola catalana i la policia de la Generalitat, i reitera el seu 
suport a tots els treballadors d’aquests àmbits.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 43/XII del Parlament de Catalunya, sobre la política fiscal
302-00051/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 23, 24.01.2019, DSPC-P 37

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de gener de 2019, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política fiscal (tram. 302-00051/12), presentada pel diputat David Cid 
Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 26599) i pel 
Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 
26934).

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

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Posar en marxa una reforma fiscal progressiva i amb fiscalitat ambiental, amb 

l’objectiu de reduir les desigualtats a Catalunya i aconseguir els recursos necessaris 
perquè els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2019 puguin revertir les retalla-
des i blindar serveis públics.

b) Augmentar en mig punt el tipus de l’impost sobre transmissions patrimonials 
i actes jurídics documentats en la constitució de préstecs hipotecaris, popularment 
anomenat impost sobre les hipoteques, que després de la darrera reforma recau sobre 
les entitats de crèdit i no sobre els clients, i s’ha convertit en un impost a la banca.

c) Modificar amb urgència la Llei del canvi climàtic perquè l’impost sobre vehi-
cles contaminants es pugui començar a aplicar durant l’any 2019.
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d) Reclamar al Govern de l’Estat el 50% de la recaptació resultant de l’augment 
del 23% al 27% de la tarifa del gravamen de les rendes sobre l’estalvi per a les ren-
des de més de 140.000 euros, la qual cosa reportaria 45,2 milions d’euros a Cata-
lunya.

e) Posar en pràctica noves mesures de lluita contra el frau fiscal amb un incre-
ment de recursos que permeti augmentar el control tributari i comporti reduir la 
bretxa fiscal dels impostos gestionats per l’Agència Tributària de Catalunya, per 
exemple per a reduir el frau en les valoracions immobiliàries.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 44/XII del Parlament de Catalunya, sobre la formació 
professional
302-00048/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 23, 24.01.2019, DSPC-P 37

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de gener de 2019, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la formació professional (tram. 302-00048/12), presentada pel diputat 
Ramon Espadaler i Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
(reg. 26927), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 26930) i pel Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 26940).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desplegar la Llei 10/2015, del 

19 de juny, de formació i qualificació professionals, per mitjà d’un procés de diàleg 
que garanteixi la participació dels diferents agents implicats i que faci efectiva la 
integració plena dels subsistemes de formació professional actuals. Aquest desple-
gament s’ha de fer d’acord amb les prioritats i els criteris que estableixen els apar-
tats 2 i 3.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació al desplegament de la Llei 10/2015 
des de la perspectiva orgànica, insta el Govern a prioritzar: 

a) L’aprovació dels estatuts de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Pro-
fessionals de Catalunya i la seva constitució dins el primer semestre del 2019.

b) L’aprovació i publicació de la relació de llocs de treball del personal funcio-
nari o laboral que s’ha d’incorporar a l’Agència Pública de Formació i Qualificació 
Professionals de Catalunya.

c) La creació d’un govern únic de formació i qualificació professionals que, 
d’acord amb l’esperit de la Llei 10/2015, permeti una coordinació eficient dels de-
partaments concernits.

d) La creació i la constitució dels consells sectorials així que s’hagi constituït 
l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

e) La garantia per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i del Departa-
ment d’Educació del dret dels treballadors a l’acreditació de llurs competències pro-
fessionals. Aquesta acreditació ha d’ésser considerada una política activa d’ocupació 
clau dins la cartera de serveis del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a partir del 
treball motor de la futura Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals.
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3. El Parlament de Catalunya, amb relació al desplegament de la Llei 10/2015 des 
de la perspectiva funcional, insta el Govern a impulsar, dins el primer semestre del 
2019, les mesures i actuacions següents: 

a) L’elaboració d’un pla de formació permanent i continuada per a l’actualitza-
ció tècnica i docent del professorat. Aquesta formació ha d’incloure els continguts 
curriculars actuals i les innovacions tecnològiques, i també les noves metodologies 
didàctiques.

b) L’aprovació d’un marc normatiu que aporti seguretat a les diferents parts i que 
es concreti en l’aprovació de l’estatut de l’aprenent, la regulació de la figura dels tu-
tors de centre i d’empresa i l’elaboració d’una guia d’estada a l’empresa.

c) L’elaboració d’un mapa d’oferta formativa que revisi i, si s’escau, redefineixi 
l’oferta actual, en col·laboració amb els sectors socioeconòmics, tot aprofitant les po-
tencialitats que ofereix el catàleg de qualificacions professionals, títols i certificats 
de professionalitat, amb l’objectiu de fomentar l’emprenedoria.

d) L’impuls de la formació professional dual a fi de triplicar en l’horitzó del curs 
2024-25 el nombre de places actual. Aquesta tasca s’ha de dur a terme d’acord amb 
els agents socioeconòmics, des de la doble visió sectorial i territorial i posant l’èm-
fasi especialment en les petites i mitjanes empreses.

e) La realització d’una campanya de foment i difusió de la formació professional 
dual a tots els centres. Aquesta campanya ha d’incloure accions de promoció espe-
cífica adreçada a les dones per tal de fomentar-ne la incorporació a les famílies pro-
fessionals en què estan menys representades.

f) El disseny i la implantació d’un nou sistema de beques i d’ajuts que atengui les 
despeses de transport i manutenció dels alumnes que es veuen obligats a fer despla-
çaments superiors a deu quilòmetres.

g) L’eliminació de les taxes de matriculació als cicles formatius de grau superior 
creats per l’Ordre ENS/181/2012, en un termini màxim de dos exercicis pressupos-
taris, amb l’objectiu d’assegurar la igualtat d’oportunitats en l’accés a la formació 
professional.

h) El desplegament efectiu per al curs 2019-20 d’itineraris específics postobliga-
toris per a persones amb discapacitat, d’acord amb la informació recollida a través 
del desenvolupament del Pla pilot experimental d’itineraris formatius específics.

i) La implantació d’un únic servei d’informació, orientació i assessorament amb 
relació a les possibilitats que ofereix el sistema de formació i qualificació professio-
nals.

j) La implantació per al curs 2019-20 d’un sistema d’avaluació del sistema, que 
contingui, entre altres, els aspectes següents: 

1r. La taxa d’abandonament, per subsistema de formació i sistema d’impartició: 
presencial, aprenentatge en línia i dual.

2n. El grau d’inserció laboral dels alumnes que acaben un grau o un certificat de 
professionalitat.

3r. Les característiques de la impartició: el nombre d’alumnes per unitat i els 
recursos humans i econòmics dedicats a la formació per cicle o certificat de profes-
sionalitat.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a habilitar en el proper projecte 
de llei de pressupostos de la Generalitat les partides necessàries per a fer efectiu el 
desplegament de la Llei 10/2015.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió
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Moció 45/XII del Parlament de Catalunya, sobre contaminació, 
qualitat de l’aire i salut pública
302-00049/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 23, 24.01.2019, DSPC-P 37

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de gener de 2019, d‘acord amb 
l‘article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre contaminació, qualitat de l‘aire i salut pública (tram. 302-00049/12), 
presentada pel diputat Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 26901) i pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 26931).

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

Moció
El Parlament insta al Govern a: 
a) Presentar en el termini d‘un any un projecte de llei de qualitat de l‘aire.
b) Adequar, juntament amb les altres administracions implicades, els protocols 

d’actuació a la realitat urbana de cada àmbit territorial en cas d‘avís preventiu o epi-
sodi de contaminació atmosfèrica, més enllà de la delimitació de les zones de pro-
tecció especial.

c) Incorporar al Pla d‘actuació per a la millora de la qualitat de l‘aire a les zo-
nes de protecció especial una estratègia per a reduir l‘ozó troposfèric a la comarca 
d‘Osona.

d) Automatitzar en el termini de tres anys les dades que proporcionen les esta-
cions de mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació At-
mosfèrica i a proporcionar necessàriament dades horàries d‘ozó, diòxid de nitrogen 
i PM10, i dels altres contaminants de què sigui de relleu recollir-les específicament 
d‘acord amb la situació concreta de l‘estació de control.

e) Aprovar durant el 2019 el reglament de la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de fi-
nançament del sistema de transport públic de Catalunya.

f) Demanar a l‘Autoritat del Transport Metropolità de l‘àrea de Barcelona i a la 
Direcció General d‘Urbanisme que incorporin a la redacció en curs del Pla director 
urbanístic d‘aparcaments d‘enllaç les mesures necessàries per a afavorir la comple-
mentarietat entre el vehicle privat i el transport públic fora de les zones de protecció 
especial de l‘ambient atmosfèric per a promoure l’ús del transport públic. Aquests 
aparcaments han de tenir un accés fàcil des de les vies de comunicació principals 
i permetre un intercanvi ràpid entre el vehicle particular i el tren o l’autobús ràpid.

g) Actualitzar en el termini d‘un any els inventaris d‘emissions de contaminants 
atmosfèrics incorporant a les emissions del transport marítim les provinents dels 
ports de Barcelona i Tarragona i dels quaranta-cinc ports que són titularitat de la Ge-
neralitat, i a adequar els escenaris tendencials de futur i el Pla estratègic horitzó 2025.

h) Iniciar accions per a aconseguir que es creï a la mar Mediterrània una zona 
de control de les emissions (sigla en anglès, ECA) amb uns requisits més estrictes 
pel que fa a la contaminació dels vaixells, tal com ja es fa a la mar Bàltica i la mar 
del Nord.

i) Delimitar i planificar, juntament amb els ajuntaments afectats, les zones de 
baixa emissió o zones urbanes d‘atmosfera protegida, començant per elaborar l’es-
tudi corresponent de factibilitat a escala supramunicipal i el pla d‘implantació pos-
terior, per mitjà de polítiques de disminució del trànsit privat i la gestió sostenible de 
l‘aparcament a l‘àrea metropolitana de Barcelona, i a crear una línia de suport eco-
nòmic a l‘Àrea Metropolitana de Barcelona per a desplegar la zona de baixes emi-
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ssions de les rondes de Barcelona i als municipis de més de cinquanta mil habitants, 
tret de Barcelona, per a desplegar les futures zones de baixes emissions.

j) Implantar, com han començat a fer l‘Àrea Metropolitana de Barcelona i el De-
partament de Territori i Sostenibilitat, un fons d‘ajudes directes per a comprar nous 
vehicles elèctrics per al transport i el repartiment d‘últim quilòmetre, per a evitar 
que el repartiment de mercaderies, i el seu augment pel comerç electrònic, comporti 
que les emissions de gasos d’efecte hivernacle continuïn augmentant. Aquest fons 
s‘haurà de reflectir en els pressupostos del 2019 i ha de tenir continuïtat almenys 
fins al 2030.

k) Dissenyar carrils bici segregats per a les infraestructures viàries en què 
aquests carrils siguin compatibles amb les condicions d‘ús i la funcionalitat de la 
infraestructura, tal com preveu el Pla estratègic de la bicicleta de Catalunya i en el 
marc de la Mesa de la Bicicleta.

l) Potenciar els carrils bus-VAO per a accedir a les ciutats de la regió metropoli-
tana de Barcelona i a les zones amb congestió i a millorar la xarxa del transport pú-
blic interurbà per a evitar que augmenti la circulació viària a l‘entorn de Barcelona.

m) Implantar al llarg del 2019 i el 2020 la T-Mobilitat, a aplicar a partir del 2021 
el nou sistema tarifari, de manera consensuada amb les administracions competents 
en aquesta matèria i en el marc de la Llei 21/2015, de finançament del sistema de 
transport públic de Catalunya, a garantir el control públic del sistema i a incloure-hi 
les bonificacions socials i per recurrències escaients.

n) Acordar en el proper semestre amb els agents socials i territorials un pla d‘in-
versions en el transport públic per als propers cinc anys.

o) Fixar reunions semestrals de l‘òrgan de coordinació per al seguiment de les 
conclusions de l‘acord del 6 de març de 2017 per a la millora de la qualitat de l‘aire 
a la conurbació de Barcelona.

p) Vetllar perquè les tasques d‘extracció de fang i de descontaminació del sòl a 
Flix no afectin ni la qualitat de l‘aire ni la salut de les persones del municipi.

q) Continuar fomentant l‘electrificació de la xarxa pública i privada de vehicles i 
dels vehicles compartits i autònoms.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 46/XII del Parlament de Catalunya, sobre el foment del món 
rural i de l’alta muntanya
302-00052/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 23, 24.01.2019, DSPC-P 37

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de gener de 2019, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el foment del món rural i de l’alta muntanya (tram. 302-00052/12), 
presentada pel diputat Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
(reg. 26598), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 26899) i pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 
26926).

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

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Fer que la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, adscrita 
al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sigui l’organisme 
impulsor, de coordinació, participació i consulta a l’hora d’elaborar i desenvolupar 
una estratègia destinada a afrontar el repte demogràfic i la vertebració del territori. 
En aquesta comissió hi participen els diversos departaments de la Generalitat amb 
competències que incideixen en les polítiques d’afavoriment del relleu generacional, 
la dinamització socioeconòmica i la qualitat de vida a les zones rurals.

b) Encarregar a la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural les 
tasques següents: 

1r. Fer una anàlisi de la situació actual de les zones rurals definides i establir una 
estratègia de desenvolupament i diversificació econòmica per a cadascuna d’aques-
tes zones, en el termini d’un any.

2n. Establir un calendari, amb vista a un període de deu anys, de les actuacions 
definides que han de dur a terme els diversos departaments de la Generalitat.

3r. Publicar els plans i un informe anual de llur compliment.
c) Garantir l’accés a la banda ampla, amb una prioritat especial per la tecnologia 

5G a tot el territori.
d) Redactar un pla de mobilitat de les zones rurals amb l’objectiu de planificar el 

millorament de la connectivitat dels nuclis de població del medi rural entre si i amb 
les zones rurals. En aquest sentit, cal: 

1r. Millorar l’oferta de serveis de transport públic en el medi rural a fi de per-
metre l’accés de la població rural als serveis bàsics en condicions d’igualtat, amb 
el foment de les solucions més eficients, com el servei de bus a demanda o el taxi 
compartit.

2n. Recuperar la inversió en els plans de camins i en el Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya (PUOSC).

e) Facilitar l’accés dels ciutadans del medi rural a l’habitatge, amb l’adaptació 
dels règims de protecció pública i els requisits urbanístics a les singularitats d’aquest 
medi. En particular, amb les mesures següents: 

1r. Establir programes i ajuts públics per a la rehabilitació d’habitatges i edificis 
amb l’objectiu de recuperar i conservar el patrimoni arquitectònic rural.

2n. Contemplar la variable poblacional en la legislació urbanística i administrativa.
f) Desenvolupar i impulsar nous sistemes i recursos telesanitaris, en particular 

per a l’atenció primària, per a estalviar desplaçaments i assegurar els serveis sanita-
ris bàsics de proximitat a cada zona rural.

g) Reconèixer la importància del sector primari i facilitar-ne el desenvolupament 
i la modernització. En aquest sentit, cal: 

1r. Optimitzar la gestió del control de la cadena de preus del sector primari per 
tal que, sense que hi hagi un increment dels preus per al consumidor final, el pro-
ductor pugui obtenir un preu just que permeti la viabilitat i la continuïtat de l’ex-
plotació.

2n. Mantenir i ampliar els incentius a la modernització dels regs i aconseguir 
l’estalvi i l’eficiència en els recursos hídrics i l’ús d’energies renovables.

3r. Fomentar l’activitat del pasturatge, especialment a les zones amb un nivell 
més alt d’abandonament i risc d’incendis.

h) Establir programes específics de desenvolupament i diversificació econòmica 
de les zones rurals que incloguin, entre altres, les mesures següents: 

1r. Enfortir l’enfocament del programa LEADER com a instrument de desenvo-
lupament de les iniciatives de desenvolupament rural implantades a partir dels grups 
d’acció local establerts per tot el territori.

2n. Continuar les convocatòries d’ajuts Odisseu i altres actuacions que pugui dur 
a terme la Secretaria d’Universitats i Recerca per a promoure la formació, la investi-
gació i la innovació tecnològica en els diversos sectors d’activitat econòmica al medi 
rural, i la creació de xarxes d’innovació a les zones rurals.
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3r. Fomentar models de clúster empresarial aprofitant les capacitats definides per 
a cada zona.

4t. Establir incentius fiscals i financers per a les empreses o els autònoms que 
s’instal·lin en zones rurals. En especial, per a les que generin una ocupació més alta.

5è. Impulsar, davant qualsevol esdeveniment internacional de tipus cultural, firal 
o esportiu (com els Jocs Olímpics d’Hivern), la ciutat de Lleida o la resta de capi-
tals que reuneixin els requisits adequats per al desenvolupament de l’esdeveniment.

6è. Potenciar l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa 
forestal i agrícola (2014-2020) per tal d’incentivar la producció d’energia a partir de 
la biomassa, amb l’afavoriment de la comercialització de la producció obtinguda 
mitjançant una gestió forestal sostenible i mitjançant el seu consum, com a mínim, 
als edificis públics, d’acord amb el que estableix la Directiva 2010/31/UE.

7è. En la línia del compliment del Pacte nacional per a la transició energètica i de 
la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, mantenir l’esforç per a incentivar la 
producció d’energia eòlica i solar i, en general, els sistemes o projectes tecnològics 
d’implantació d’energies renovables, amb una reducció de l’ús de les energies no re-
novables, i amb l’objectiu d’arribar a l’autosuficiència energètica.

8è. En el marc del Pacte nacional per a la transició energètica i de la Llei 16/2017, 
mantenir l’esforç per a potenciar els programes d’extensió d’una xarxa d’energies 
renovables de baix impacte ambiental i plans específics d’actuacions destinades al 
millorament de l’eficiència energètica.

i) Engegar campanyes de divulgació del món rural que bandegin vells estereotips 
pejoratius i en mostrin totes les possibilitats i tot el potencial.

j) Redactar i tramitar durant el 2019 una nova llei de muntanya que substitueixi 
la Llei 2/1983, del 9 de març, d’alta muntanya.

k) Recuperar, durant els propers tres anys, el 40% del pressupost perdut des del 
2010 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

l) Articular els mecanismes necessaris per a evitar els atacs de fauna salvatge i in-
demnitzar amb celeritat els ramaders afectats, tenint en compte que les comarques de  
l’Alt Pirineu són les més despoblades i que una de les activitats econòmiques prin-
cipals es basa en la ramaderia extensiva.

m) Revisar i potenciar el model d’hospitals de muntanya, amb els recursos i ser-
veis sanitaris suficients, que eviti desplaçaments molt llargs, perjudicis econòmics 
i socials per als pacients i familiars i que garanteixi l’accessibilitat als serveis sani-
taris bàsics al Pirineu.

n) Presentar, per mitjà del Departament d’Ensenyament, una proposta amb els 
criteris i les condicions per a recuperar els ajuts al transport escolar als municipis 
amb pobles agregats sense escola.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió
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1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’estat de l’educació pública
300-00066/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 23, tinguda el 23.01.2019, DSPC-P 36.

Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures
300-00067/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 23, tinguda el 23.01.2019, DSPC-P 36.

Interpel·lació al Govern sobre les actituds negacionistes que posen 
en perill els drets de les dones
300-00068/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 23, tinguda el 23.01.2019, DSPC-P 36.

Interpel·lació al Govern sobre la política universitària i de recerca
300-00069/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 23, tinguda el 24.01.2019, DSPC-P 37.

Interpel·lació al Govern sobre el balanç del primer any de legislatura 
pel que fa a drets, autodeterminació, repressió i fracàs del diàleg 
amb l’Estat
300-00070/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 23, tinguda el 23.01.2019, DSPC-P 36.

Interpel·lació al Govern sobre el bloqueig del vaixell Open Arms al 
port de Barcelona
300-00071/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 23, tinguda el 23.01.2019, DSPC-P 36.
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Interpel·lació al Govern sobre el judici als presos polítics catalans
300-00072/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 23, tinguda el 23.01.2019, DSPC-P 36.

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana
300-00073/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 23, tinguda el 24.01.2019, DSPC-P 37.

Interpel·lació al Govern sobre el procés separatista i les seves 
conseqüències per a tots els catalans
300-00074/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 23, tinguda el 23.01.2019, DSPC-P 36.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures per a la despolitització dels òrgans de 
govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
202-00027/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 23, del Ple del Parlament, tinguda el 24.01.2019, DSPC-P 37.

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’exercici de 
drets i llibertats fonamentals
302-00053/12

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 23, tinguda el 24.01.2019, DSPC-P 37.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12

NOMENAMENT D’UNA RELATORA

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya (tram. 200-00004/12) s’ha reunit el dia  
22 de gener de 2019 i, d’acord amb el que disposa l’article 120.4 del Reglament del 
Parlament, ha nomenat relatora la diputada Gemma Espigares Tribó.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2019
Jorge Soler González, GP Cs; Josep Riera i Font, GP JxCat; Gemma Espiga-

res Tribó, GP ERC; Assumpta Escarp Gibert, GP PSC-Units; Marta Ribas Frías, 
GP CatECP; Vidal Aragonés Chicharro, SP CUP-CC; Santi Rodríguez i Serra, SP 
PPC; diputats

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’espais agraris
202-00026/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 27018; 27227).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 06.02.2019 al 
07.02.2019).
Finiment del termini: 08.02.2019; 10:30 h.

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

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 23, tinguda el 24.01.2019, DSPC-P 37.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

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

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 29.01.2019 al 04.02.2019).
Finiment del termini: 05.02.2019; 10:30 h.
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Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de 
gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 26967).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 08.02.2019 al 12.02.2019).
Finiment del termini: 13.02.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
202-00036/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 27019).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 08.02.2019 al 12.02.2019).
Finiment del termini: 13.02.2019; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26961 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 23.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 26961)

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

1) Aprovar abans de la finalització del primer trimestre del 2019 el Pla funcional 
per al projecte del nou Hospital Josep Trueta, tal com s’estableix al Pla Estratègic 
de la Regió Sanitària Girona, i fer-lo arribar a la Comissió de Salut, donant com-
pliment al compromís adquirit per la conselleria de Salut.

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

De refosa dels punts 2 i 3 en un únic punt
D’acord amb el Pla funcional de l’Hospital Trueta, elaborar i presentar la plani-

ficació en salut dels recursos d’atenció especialitzada a l’àrea interurbana de Giro-
na al llarg del 2019, i després iniciar l’elaboració de l’avantprojecte constructiu del 
nou Hospital Trueta.
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Proposta de resolució sobre l’atorgament d’ajuts extraordinaris als 
municipis afectats pels aiguats del 15 de novembre de 2018 i per a 
la inversió en el manteniment de les infraestructures de mobilitat al 
territori
250-00507/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26610 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 23.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 26610)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició al punt 2

2. Donar l’ajuda econòmica i tècnica necessària als municipis afectats pels ai-
guats del passat 15 de novembre per fer front als desperfectes ocasionats, d’acord 
amb els requisits de la normativa que regula els ajuts.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió i addició del punt 3

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

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió i addició del punt 4

4. Fer les gestions oportunes amb el Requerir al Ministerio de Fomento i a ADIF 
per augmentar la inversió en manteniment l’establiment i l’impuls de les mesures 
oportunes per garantir les condicions de capacitat i seguretat de la infraestructura 
ferroviària per a la prestació del servei de la línia R4 de Rodalies. Així com sol·lici-
tar les explicacions pertinents davant l’accident mortal de Vacarisses.

Proposta de resolució sobre la compensació de la bonificació dels 
actes jurídics documentats per a persones amb discapacitat
250-00510/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26611 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 23.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 26611)

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

1. Destinar la quantitat corresponent a l’increment de recaptació degut a l’elimi-
nació de la bonificació de l’impost d’AJD per a persones amb algun tipus de dis-
capacitat acreditada a polítiques específicament orientades a facilitar-los l’accés a 
l’habitatge si les disponibilitats pressupostàries ho permeten.
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Proposta de resolució sobre la compensació de la bonificació dels 
actes jurídics documentats per a joves
250-00511/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26612 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 23.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 26612)

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

1. Destinar la cantidad correspondiente al incremento de recaudación debido a la 
eliminación de la bonificación del impuesto de AJD para personas jóvenes a políti-
cas específicamente orientadas a facilitarles el acceso a la vivienda si les disponibi-
litats pressupostàries ho permeten.

Proposta de resolució sobre la solució a la manca d’especialistes en 
nefrologia pediàtrica a Lleida
250-00512/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26962 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 23.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ, (REG. 26962)

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

1. Garantir els serveis d’especialistes en pediatria i formació específica en nefro-
logia pediàtric per als pacients pediàtrics a Lleida.

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

2. Mantenir informada a la Comissió de Salut en els formats que siguin neces-
saris.
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Proposta de resolució sobre el millorament de la Unitat d’Atenció 
a la Salut Sexual i Reproductiva de l’Hospital Lleuger Antoni de 
Gimbernat, de Cambrils
250-00513/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26963 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 23.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 26963)

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

1) Incrementar les hores d’oferta d’atenció ginecològica a la Unitat d’Atenció a la 
Salut Sexual i Reproductiva de l’Hospital Lleuger de Cambrils.

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

2) Disposar d’auxiliar sanitària de forma fixa tots els dies que hagi consulta 
ginecològica.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició

3) Renovar l’ecògraf d’aquesta unitat, tal i com s’ha acordat entre la Regió Sani-
tària de Tarragona i els comandaments de l’ASSIR.

Proposta de resolució sobre la situació del servei de pediatria del 
CAP Vallès Oriental
250-00517/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26964 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 23.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 26964)

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

1) Garantir la cobertura pediàtrica a l’atenció Primària del Vallès Oriental.

Proposta de resolució de condemna de la banalització de 
l’imperialisme i el colonialisme
250-00526/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 26968; 27020).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
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Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació de la innovació a Catalunya
250-00528/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 26969).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de la transparència en l’acció 
exterior de la Generalitat
250-00529/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 26971).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la transparència 
sanitària dels directius del sistema sanitari públic
250-00530/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 26970).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la sol·licitud d’auditoria del Centre  
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
250-00531/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 26972).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la sol·licitud d’auditoria del Centre  
de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT)
250-00532/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 26973).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
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Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona
250-00533/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 26974; 27021).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública  
i habitatges tutelats per a gent gran a Sant Cugat del Vallès
250-00534/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 26975; 27022).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’abús sexual en la 
infància
250-00535/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 26976; 27023).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la consideració de l’Institut Català  
de Finances com a establiment financer de crèdit
250-00536/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 26977; 27024).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la síndrome de Behçet
250-00537/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 26978; 27025).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).



BOPC 246
28 de gener de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 26

Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les víctimes de desaparició forçosa a 
Mèxic
250-00538/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 26979; 27026).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de rebuig a la detenció d’estudiants marxistes 
i de sindicalistes a la Xina
250-00539/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 26980; 27027).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les aglomeracions a la línia S2 de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
250-00540/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 26981; 27028).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’oferta de la llengua de signes catalana 
i espanyola com a part del currículum de l’educació primària i 
secundària
250-00541/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 26982).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les persones sordes en la sanitat
250-00542/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 26983).



BOPC 246
28 de gener de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 27 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tractament de la violència masclista 
en els mitjans de comunicació
250-00543/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 26984; 27029).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la participació catalana a la European 
Social Survey i sobre la defensa d’una ciència social independent 
sense coaccions polítiques ni jurídiques
250-00544/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 26985; 27030).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dinamització de l’Observatori Català 
de la Família
250-00545/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 26986; 27031).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Programa de protecció de defensors  
i defensores dels drets humans
250-00546/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 26987; 27032).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la defensa de les institucions 
democràtiques enfront de l’extrema dreta
250-00547/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 26988; 27033).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les subvencions a entitats que estan en 
contra del dret a l’avortament
250-00548/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 26989; 27034).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la transparència i el retiment de 
comptes dels acords de col·laboració
250-00549/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 26990).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el canvi de zonificació tarifària del 
sistema integrat de Castellar del Vallès
250-00550/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 26991; 27035).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reversió de les tarifes de finançament 
afectades per les retallades en els serveis d’atenció i suport a les 
persones amb discapacitat
250-00551/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 26992; 27036).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’educació financera a les aules
250-00552/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 26993; 27037).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 10/2015 de 
formació i qualificació professionals
250-00553/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 26994).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de formació per  
als funcionaris interins de l’Administració de justícia
250-00554/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 26995).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció del funcionament normal  
de l’economia catalana
250-00555/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 26996).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre una mobilitat segura i sostenible i sobre 
el foment del transport públic del Bages cap a l’àrea metropolitana 
de Barcelona
250-00556/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 26997; 27038).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’ordenació dels serveis de transport 
discrecional de viatgers amb conductor de vehicles de fins a nou 
places
250-00557/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 26999; 27039).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a augmentar la 
seguretat de certs barris de Figueres
250-00558/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 26998).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme 
Guasch i Darné a Figueres
250-00559/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 27000).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment de la recontractació  
dels treballadors dels dos restaurants tancats a la platja Llarga  
de Tarragona com a base de la licitació d’aquests espais
250-00560/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 27001; 27040).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2019 al 05.02.2019).
Finiment del termini: 06.02.2019; 10:30 h.
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2018, sobre 
les subvencions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
corresponent al 2016
256-00021/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 27004).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 08.02.2019 al 12.02.2019).
Finiment del termini: 13.02.2019; 10:30 h.

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
l’adjudicació del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat
252-00015/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 27002).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.01.2019; 10:30 h.
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4. Informació

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per 
a informar sobre l’acció del Govern davant el deteriorament dels 
serveis públics i les condicions laborals dels treballadors
350-00004/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 23 del Ple del Parlament, tinguda el 23.01.2019, 
DSPC-P 36.

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a 
informar sobre l’acció del Govern davant la greu situació laboral i les 
reivindicacions dels servidors públics de l’Administració i el sector 
públic de la Generalitat
350-00005/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 23 del Ple del Parlament, tinguda el 23.01.2019, 
DSPC-P 36.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern espanyol 
a Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
l’operatiu policial del 16 de gener de 2019 que ha comportat la 
detenció de diverses persones a les comarques gironines
356-00308/12

SOL·LICITUD

Presentació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC (reg. 26237).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 23.01.2019.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència d’Antoni Sisó Almirall, president de la 
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
353-00072/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya», el 22.01.2019.

Compareixença en ponència de Carme Borrell Thió, gerent de 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
353-00074/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya», el 22.01.2019.

Compareixença en ponència de Catalina Chamorro, cap del Servei de 
Salut Pública de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
353-00075/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya», el 22.01.2019.

Compareixença en ponència de Marina Geli, exconsellera de Salut, 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya
353-00082/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya», el 22.01.2019.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’un funcionari de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 22.01.2019

Secretaria General
El 2 de febrer de 2019, Josep Lluís Pardo González compleix l’edat determina-

da per la legislació de la funció pública per a ésser declarat en situació de jubilació.
De les dades facilitades per l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria es desprèn que Jo-

sep Lluís Pardo González compleix les condicions i els requisits per a causar drets 
passius de jubilació.

Atesa la documentació aportada per Josep Lluís Pardo González, amb relació al 
compliment dels requisits que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de 
l’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat 
social.

D’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, i fent ús de les 
competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Declarar jubilat Josep Lluís Pardo González, amb efectes del 3 de febrer de 2019, 

tot agraint-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 

recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que dispo-
sen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procedi-
ment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de 
la  notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2019
El secretari general, Xavier Muro i Bas

Jubilació d’una funcionària de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 22.01.2019

Secretaria General 
L’1 de febrer de 2019, Josepa Minguella Torres compleix l’edat determinada per 

la legislació de la funció pública per a ésser declarada en situació de jubilació.
De les dades facilitades per l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria es desprèn que 

Josepa Minguella Torres compleix les condicions i els requisits per a causar drets 
passius de jubilació.
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Atesa la documentació aportada per Josepa Minguella Torres, amb relació al 
compliment dels requisits que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de 
l’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat 
social.

D’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, i fent ús de les 
competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Declarar jubilada Josepa Minguella Torres, amb efectes del 2 de febrer de 2019, 

tot agraint-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 

recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que dispo-
sen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procedi-
ment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de 
la  notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2019
El secretari general, Xavier Muro i Bas

Jubilació d’una funcionària de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 22.01.2019

Secretaria General 
El 15 de febrer de 2019, Vinyet Panyella i Balcells compleix l’edat determinada 

per la legislació de la funció pública per a ésser declarada en situació de jubilació.
De les dades facilitades per l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria es desprèn que 

Vinyet Panyella i Balcells compleix les condicions i els requisits per a causar drets 
passius de jubilació.

Atesa la documentació aportada per Vinyet Panyella i Balcells, amb relació al 
compliment dels requisits que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de 
l’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat 
social.

D’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, i fent ús de les 
competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Declarar jubilada Vinyet Panyella i Balcells, amb efectes del 15 de febrer de 

2019, tot agraint-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 

recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que dispo-
sen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procedi-
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ment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de 
la  notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2019
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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