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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01.

Lleis i altres normes

1.01.10.

Normes de règim interior

Modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament
de Catalunya
221-00001/12
APROVACIÓ
Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 20.12.2018

La Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió tinguda
el 20 de desembre de 2018, va aprovar la següent modificació dels Estatuts del règim
i el govern interiors del Parlament de Catalunya:
I.1. Modificació de diversos epígrafs de la taula

Motivació
Supressió de l’Oficina de Dret Comparat i de Relacionals Interparlamentàries i
modificació del nom de l’Oficina d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea.
Proposta
Modificació dels epígrafs 13, 14, 15 i 15 bis de la taula, de manera que allà on
hi diu:
«Article 13. L’Oficina de Dret Comparat i de Relacions Interparlamentàries
»Article 14. Oficina d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea
»Article 15. L’Oficina de l’Aran
»Article 15 bis. Oficina de Contractació»

Hi digui:
«Article 13. Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de relacions amb la Unió Europea
»Article 14. Oficina de l’Aran
»Article 15. Oficina de Contractació»
I.2. Modificació de l’article 4

Motivació
Necessitat d’adequar una referència interna com a conseqüència de la renumeració d’alguns articles derivada de les modificacions proposades.
Proposta
Modificació de l’última frase de l’apartat 4 de l’article 4, de manera que allà on
hi diu:
«S’inclouen dins aquest tipus d’oficines les regulades pels articles 13, 14, 15 i 15 bis.»

Hi digui:
«S’inclouen dins aquest tipus d’oficines les regulades pels articles 13, 14 i 15.»
I.3. Modificació de l’article 13

Motivació
Supressió de l’Oficina de Dret Comparat i de Relacions Interparlamentàries i
modificació de l’Oficina d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea.
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Proposta
Modificació de l’article 13, que restaria redactat de la manera següent:
«Article 13. Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió Europea
»1. Corresponen a l’Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària
i de Relacions amb la Unió Europea les funcions següents:
»a) Assessorar jurídicament els òrgans del Parlament i elaborar informes a petició d’aquests en matèria de dret internacional públic i dret de la Unió Europea.
»b) Elaborar estudis relacionats amb el dret internacional públic, el dret de la
Unió Europea i, en especial, amb la diplomàcia parlamentària.
»c) Donar suport a la participació dels òrgans del Parlament en organitzacions i
conferències internacionals de cooperació interparlamentària, en especial, en l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia.
»d) Donar suport a les relacions dels òrgans del Parlament amb òrgans de parlaments d’altres estats i amb les institucions de la Unió Europea.
»e) Assessorar jurídicament el Parlament en la funció de control del principi de
subsidiarietat dels actes legislatius de la Unió Europea.
»f) Analitzar i elaborar informes sobre documents i iniciatives legislatives de la
Unió Europea que afectin les competències o els interessos de la Generalitat.
»g) Rebre i donar coneixement als òrgans parlamentaris competents de les iniciatives en matèria d’acció internacional i cooperació interparlamentària.
»h) Elaborar i trametre documentació a altres parlaments i organitzacions internacionals.
»i) Assessorar i promocionar l’acció exterior i la cooperació interparlamentària.
»j) Supervisar els dossiers documentals relatius a l’acció exterior dels òrgans del
Parlament.
»k) Analitzar i supervisar des d’un punt de vista tècnic i jurídic la tramesa d’informació i les accions en matèria d’acció exterior i de cooperació interparlamentària
del Parlament.
»l) Assessorar i assistir els òrgans del Parlament en els viatges oficials en matèria
d’acció exterior i cooperació interparlamentària.
»2. Aquesta oficina és integrada per l’Àrea d’Acció Exterior i Cooperació Interparlamentària i els tècnics adscrits a l’Oficina.
»3. Correspon a l’Àrea d’Acció Exterior i Cooperació Interparlamentària donar
suport al director o directora de l’Oficina en el compliment de les seves funcions;
coordinar, d’acord amb els criteris fixats pel director o directora, les tasques de
l’Oficina amb relació a altres organismes, tant nacionals com internacionals, a altres
parlaments i, especialment, a les institucions de la Unió Europea; coordinar les tasques de l’Oficina amb relació al personal d’aquesta; i més concretament, coordinar
l’actuació amb altres departaments del Parlament quan aquesta afecti les funcions
previstes per aquesta oficina i amb altres institucions de la Generalitat de Catalunya,
en especial el Govern i el Síndic de Greuges; comunicar i trametre informació amb
organismes que actuïn en l’àmbit de les relacions internacionals i fer el seguiment
de les iniciatives i documentació, en àmbits d’interès per l’Oficina, plantejades per
altres parlaments, i complir qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel director o directora de l’Oficina.
I.4. Renumeració d’articles

Motivació
Necessitat de renumerar alguns articles com a conseqüència de les modificacions
proposades.
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Proposta 1
L’article 15 passaria a ésser l’article 14:
«Article 14. Oficina de l’Aran
»[...]»
Proposta 2
L’article 15 bis passaria a ésser l’article 15:
«Article 15. Oficina de Contractació
»[...]»
I.5. Modificació de l’article 22

Motivació
Creació de l’Àrea Tècnica de Relacions Institucionals i supressió de l’Àrea
d’Atenció Parlamentària.
Proposta
Modificació de l’article 22, que restaria redactat de la manera següent:
«Article 22. Departament de Relacions Institucionals
»1. Corresponen al Departament de Relacions Institucionals les funcions següents:
»a) Organitzar i supervisar el protocol del Parlament i els actes a què assisteixen
el president o presidenta de la cambra, els òrgans representatius d’aquesta i les delegacions designades amb aquesta finalitat, i també atendre les delegacions institucionals externes.
»b) Atendre les visites al Parlament, tant les del públic en general com les dels
centres educatius, i la projecció de la imatge institucional del Parlament.
»2. Aquest departament és integrat per l’Àrea Tècnica de Relacions Institucionals, els tècnics de relacions institucionals, el responsable o la responsable de visites
i el responsable o la responsable de projectes de difusió.
»3. Correspon a l’Àrea Tècnica de Relacions Institucionals gestionar i coordinar
tots els projectes de relacions institucionals que li siguin encarregats pel cap o la cap
del Departament i supervisar i coordinar les activitats i els projectes gestionats pels
tècnics de relacions Institucionals.
»4. Correspon als tècnics de relacions institucionals gestionar, executar i assistir
tècnicament de manera integral els projectes que els assigna el cap o la cap del Departament i, si escau, el cap o la cap de l’Àrea Tècnica de Relacions Institucionals:
actes oficials del Parlament de Catalunya i visites i viatges oficials de delegacions
parlamentàries en què intervé la Presidència, la Mesa del Parlament i, si escau, els
diputats que no són membres de la Mesa, tot assumint de manera autònoma la gestió protocol·lària d’aquests actes; atendre les audiències oficials i assistir a actes en
què participen la Presidència, la Mesa del Parlament i, si escau, els diputats que no
són membres de la Mesa; tenir cura de la producció dels documents de protocol; fer
les gestions amb les agències de viatges, els hotels, els restaurants i els intèrprets, i
controlar la tramesa dels documents gràfics dels actes oficials.
»5. Correspon al responsable o la responsable de visites projectar i gestionar les
visites al Palau del Parlament, coordinar els auxiliars de visites i educatius, amb
l’adaptació dels continguts de la visita a cada públic especialitzat, i projectar i tramitar les mesures avaluadores d’aquesta activitat.
»6. Correspon al responsable o la responsable de projectes de difusió dissenyar
i gestionar projectes de difusió de la institució parlamentària i de les seves funcions
en un entorn pedagògic i d’atenció a públic especialitzat, per mitjà de tallers, pràctiques o altres formes de docència amb continguts adaptats a cada projecte.»
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Acord de modificació de la relació de llocs de treball del Parlament
de Catalunya
221-00002/12
APROVACIÓ
Mesa Ampliada, 26.11.2018

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de novembre de
2018, d’acord amb el que estableix l’article 47.1 dels Estatuts del règim i el govern
interiors del Parlament de Catalunya, va aprovar la modificació següent de la relació
de llocs de treball del Parlament de Catalunya:
Oficina de Dret Comparat i de Relacions Interparlamentàries

Baixa d’un lloc de treball per supressió
Nom del lloc: director/a de l’Oficina de Dret Comparat i de Relacions Interparlamentàries
Grup: A1
Nivell: 18
Nombre de places: 1
Baixa d’un lloc de treball per canvi d’adscripció, denominació i funcions
Nom del lloc: tècnic/a de relacions interparlamentàries i internacionals
Grup: A1
Nivell: 13
Nombre de places: 1
Departament de Relacions Institucionals

Baixa d’un lloc de treball per canvi d’adscripció, denominació i funcions
Nom del lloc: cap de l’Àrea d’Atenció Parlamentària
Grup: A1
Nivell: 15
Nombre de places: 1
Alta per creació del lloc de treball de cap de l’Àrea Tècnica de Relacions Institucionals del Departament de Relacions Institucionals
Nom del lloc: cap de l’Àrea Tècnica de Relacions Institucionals
Grup: A1
Nivell: 15
Tipus: C
Titulació: doctorat, llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura o equivalent
Cos o escala: (*)
Forma de provisió: CE
Funcions: gestionar i coordinar tots els projectes de relacions institucionals que
li siguin encarregats pel cap o la cap de Departament; supervisar i coordinar les activitats i els projectes gestionats pels tècnics de relacions institucionals.
Nombre de places: 1
Modificació del lloc de treball de tècnic/a de relacions institucionals, per canvi de
les funcions, d’acord amb el següent:
Nom del lloc: tècnic/a de relacions institucionals
Grup: A1
Nivell: 13
Funcions: gestionar, executar i assistir tècnicament de manera integral els projectes que els assigna el cap o la cap del Departament i, si escau, el cap o la cap de
l’Àrea Tècnica de Relacions Institucionals: actes oficials del Parlament de Catalunya
1.01.10. Normes de règim interior
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i visites i viatges oficials de delegacions parlamentàries en què intervé la Presidència, la Mesa del Parlament i, si escau, els diputats que no són membres de la Mesa,
tot assumint de manera autònoma la gestió protocol·lària d’aquests actes; atendre
les audiències oficials i assistir a actes en què participen la Presidència, la Mesa del
Parlament i, si escau, els diputats que no són membres de la Mesa; tenir cura de la
producció dels documents de protocol; fer les gestions amb les agències de viatges,
els hotels, els restaurants i els intèrprets, i controlar la tramesa dels documents gràfics dels actes oficials.
Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de
Relacions amb la Unió Europea

Modificació del lloc de treball de director/a de l’Oficina d’Acció Exterior i de Relacions Interparlamentàries i amb la Unió Europea, per canvi del nom i de les funcions,
d’acord amb el següent:
Nom del lloc: director/a de l’Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió Europea
Grup: A1
Nivell: 18
Tipus: C
Cos o escala: lletrats
Forma de provisió: LD
Funcions: assessorar jurídicament els òrgans del Parlament i elaborar informes
a petició d’aquests en matèria de dret internacional públic i dret de la Unió Europea; elaborar estudis relacionats amb el dret internacional públic, el dret de la Unió
Europea i, en especial, amb la diplomàcia parlamentària; donar suport a la participació dels òrgans del Parlament en organitzacions i conferències internacionals
de cooperació interparlamentària, en especial, en l’Assemblea Parlamentària de la
Francofonia; donar suport a les relacions dels òrgans del Parlament amb òrgans de
parlaments d’altres estats i amb les institucions de la Unió Europea; assessorar jurídicament el Parlament en la funció de control del principi de subsidiarietat dels actes
legislatius de la Unió Europea; analitzar i elaborar informes sobre documents i iniciatives legislatives de la Unió Europea que afectin les competències o els interessos
de la Generalitat; rebre i donar coneixement als òrgans parlamentaris competents de
les iniciatives en matèria d’acció internacional i cooperació interparlamentària; elaborar i trametre documentació a altres parlaments i organitzacions internacionals;
promoure l’acció exterior i la cooperació interparlamentària i oferir assessorament
en aquest àmbit; supervisar els dossiers documentals relatius a l’acció exterior dels
òrgans del Parlament; analitzar i supervisar des d’un punt de vista tècnic i jurídic
la tramesa d’informació i les accions en matèria d’acció exterior i de cooperació interparlamentària del Parlament; assessorar i assistir els òrgans del Parlament en els
viatges oficials en matèria d’acció exterior i cooperació interparlamentària.
Nombre de places: 1
Alta per canvi d’adscripció, modificació del nom i adequació de la definició del lloc
de treball de cap de l’Àrea d’Atenció Parlamentària del Departament de Relacions Institucionals, d’acord amb el següent:
Nom del lloc: cap de l’Àrea d’Acció Exterior i Cooperació Interparlamentària
Grup: A1
Nivell: 15
Tipus: C
Titulació: doctorat, llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura o equivalent
Formació específica: domini de, com a mínim, una llengua oficial de la Unió
Europea, a banda del català i el castellà
Cos o escala: (*)
1.01.10. Normes de règim interior
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Forma de provisió: CE
Observacions: especialització i experiència en l’àmbit de les relacions internacionals
Funcions: donar suport al director o directora de l’Oficina en el compliment de
les seves funcions; coordinar, d’acord amb els criteris fixats pel director o directora,
les tasques de l’Oficina amb relació a altres organismes, tant nacionals com internacionals, a altres parlaments i, especialment, a les institucions de la Unió Europea;
coordinar les tasques de l’Oficina amb relació al personal d’aquesta; i més concretament, coordinar l’actuació amb altres departaments del Parlament quan aquesta
afecti les funcions previstes per aquesta oficina i amb altres institucions de la Generalitat de Catalunya, en especial el Govern i el Síndic de Greuges; comunicar-se
i trametre informació amb organismes que actuïn en l’àmbit de les relacions internacionals i fer el seguiment de les iniciatives i documentació, en àmbits d’interès
per l’Oficina, plantejades per altres parlaments; complir qualsevol altra funció que
li sigui encomanada pel director o directora de l’Oficina.
Nombre de places: 1
Alta per canvi d’adscripció, modificació del nom i adequació de la definició del lloc
de treball de tècnic/a de relacions interparlamentàries i internacionals de l’Oficina de
Dret Comparat i de Relacions Interparlamentàries, d’acord amb el següent:
Nom del lloc: tècnic/a de relacions internacionals
Grup: A1
Nivell: 13
Tipus: S
Titulació: doctorat, llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura o equivalent
Formació específica: domini de, com a mínim, una llengua oficial de la Unió
Europea, a banda del català i el castellà
Cos o escala: (*)
Forma de provisió: CE
Observacions: especialització i experiència en l’àmbit de les relacions internacionals
Funcions: gestionar la participació del Parlament en organismes i organitzacions
internacionals i el seguiment de les iniciatives i la documentació plantejades per
aquests, en àmbits d’interès per a l’Oficina; elaborar i trametre informació de documents i qüestionaris d’altres parlaments o organitzacions internacionals; organitzar
reunions de treball entre representants i funcionaris d’organitzacions internacionals
i òrgans del Parlament, i prestar-hi suport; fer el seguiment d’iniciatives, seminaris
i fòrums d’interès en el marc de les relacions internacionals; qualsevol altra que li
encomani el director o directora de l’Oficina.
Nombre de places: 1
Alta per creació del lloc de treball de tècnic/a en relacions amb la Unió Europea,
d’acord amb el següent:
Nom del lloc: tècnic/a de relacions amb la Unió Europea
Grup: A1
Nivell: 13
Tipus: S
Titulació: llicenciatura o grau en dret
Formació específica: domini de, com a mínim, una llengua oficial de la Unió
Europea, a banda del català i el castellà
Cos o escala: (*)
Forma de provisió: CE
Observacions: coneixements especialitzats sobre la Unió Europea
Funcions: d’acord amb les instruccions del director o directora de l’Oficina, elaborar propostes d’informes i dictàmens en la funció de control de l’adequació al
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principi de subsidiarietat dels actes legislatius de la Unió Europea: anàlisi jurídica
de documents preparatoris del procediment legislatiu de la Unió Europea, en especial del programa anual de treball; anàlisi de les iniciatives legislatives de la Unió
Europea d’especial importància per la Generalitat de Catalunya; seguiment d’iniciatives, seminaris i fòrums d’interès en el marc de la Unió Europea i foment d’una relació permanent del Parlament amb altres organismes de la Unió Europea, especialment el Parlament Europeu i la Comissió Europea; qualsevol altra que li encomani
el director o directora de l’Oficina.
Nombre de places: 1
Palau del Parlament, 26 de novembre de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 227/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’accés als
cicles de grau superior de formació professional
250-00206/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 9, 22.01.2019, DSPC-C 160

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 22 de gener de 2019,
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els centres de formació d’adults
(tram. 250-00206/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i
el Grup Parlamentari Republicà (reg. 9005).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar compliment al que estableix
la Resolució ENS/603/2018, del 27 de març, per la qual s’aproven les normes de
preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya
i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics,
per al curs 2018-2019, per tal que:
a) Els alumnes que acreditin la titulació de tècnic de formació professional puguin accedir als cicles formatius de grau superior de formació professional, amb
l’establiment d’un ordre de prioritats entre els alumnes que han cursat el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau
superior, els alumnes que no l’han cursat, els alumnes que han superat la formació o
el curs de preparació per a les proves d’accés i els alumnes que acreditin la titulació
de tècnic de grau mitjà que no estiguin en cap d’aquestes situacions.
b) La qualificació mitjana obtinguda en el cicle formatiu de grau mitjà de formació professional acreditat pels alumnes sigui tinguda en compte i s’ordenin les
sol·licituds d’acord amb l’ordre de prioritat establert en la Resolució ENS/603/2018,
del 27 de març.
Palau del Parlament, 22 de gener de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Comissió, Josep M. Jové i Lladó
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Resolució 228/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’educació de 0
a 3 anys
250-00221/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 9, 22.01.2019, DSPC-C 160

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 22 de gener de 2019, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’educació de 0 a 3 anys (tram. 25000221/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 9062) i pel Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 15366).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Recuperar la seva corresponsabilitat en el finançament del servei públic de les
llars d’infants municipals, abans de l’inici del curs 2019-2020, i garantir-ne la sostenibilitat. En aquest sentit, l’insta a:
1r. Donar compliment a la disposició addicional quaranta-novena de la Llei
4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017,
que estableix que el Govern ha de recuperar la corresponsabilitat en el finançament
del servei públic de les escoles bressol municipals i garantir un finançament de les
escoles bressol que cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros
per plaça i any, i que s’ha de comprometre a augmentar-lo progressivament fins als
1.800 euros per plaça i any, acordats amb els ajuntaments.
2n. Restituir les partides destinades al foment i al funcionament de les llars d’infants municipals no retornades als ajuntaments des del 2012, que no hagin estat
substituïdes per les subvencions de les diputacions provincials, i actuar amb lleialtat
institucional i transparència.
b) Impulsar l’augment del nombre de places d’educació infantil de 0 a 3 anys i
garantir-ne la gratuïtat en funció del nivell de renda per càpita familiar, a fi de facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar. A aquest efecte, el Govern ha d’elaborar, en el termini de tres mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta resolució, un
estudi sobre la demanda i l’oferta territorial de places de 0 a 3 anys, que ha d’incloure un pla amb un calendari per fer front a la demanda no atesa actualment.
c) Establir un pla per a augmentar substancialment la proporció d’infants amb famílies menys afavorides socioeconòmicament que tenen accés a una educació abans
dels tres anys.
d) Complir les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableixen l’obligatorietat de satisfer el deute amb els ajuntaments els cursos 20122013, 2013-2014 i 2014-15.
e) Establir amb els ajuntaments un calendari per al pagament no satisfet corresponent al període 2016-2018 sense necessitat de noves causes judicials.
f) Incloure en els propers pressupostos de la Generalitat la partida necessària per
a tornar a la normalitat competencial i a la responsabilitat social.
g) Garantir les parelles educatives a totes les aules de 0 a 3 anys.
h) Preveure els recursos necessaris per a impulsar i garantir un model de llar
d’infants inclusiva, basat en el principi d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats, assegurant la dotació adequada per personal especialitzat de suport suficient per a satisfer
les necessitats educatives especials dels alumnes i, en concret, per a augmentar el
nombre d’auxiliars i vetlladors. També ha de garantir els recursos necessaris per a
obrir aules en llars d’infants ordinàries d’atenció especialitzada d’aquests infants i
abaixar les ràtios en aquestes unitats de suport.
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i) Garantir en l’educació de 0 a 3 anys la presència del català, el castellà i l’anglès,
i l’aranès a la Vall d’Aran, de manera variable segons les necessitats de cada zona.
Palau del Parlament, 22 de gener de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Comissió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 229/XII del Parlament de Catalunya, sobre la judicialització
del deute amb relació a les llars d’infants
250-00224/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 9, 22.01.2019, DSPC-C 160

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 22 de gener de 2019, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la judicialització de la política amb
relació a les llars d’infants (tram. 250-00224/12), presentada pel Grup Parlamentari
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 15367).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació al deute, insta el Govern a:
a) Complir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix l’obligatorietat de satisfer el deute contret pel període 2013-2015 corresponent
a les llars d’infants, sense esperar una nova decisió judicial d’execució de sentència.
b) Establir amb els ajuntaments un calendari per al pagament no satisfet, corresponent al període 2016-2018, sense necessitat de noves causes judicials.
c) Incloure en els propers pressupostos de la Generalitat la partida necessària per
a tornar a la normalitat competencial.
Palau del Parlament, 22 de gener de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Comissió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 230/XII del Parlament de Catalunya, de suport al
professorat de l’Institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca
250-00228/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 9, 22.01.2019, DSPC-C 160

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 22 de gener de 2019, ha
debatut el text de la Proposta de resolució de suport al professorat de l’Institut El
Palau, de Sant Andreu de la Barca (tram. 250-00228/12), presentada pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el Grup Parlamentari Republicà, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i el Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 9902).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya defensa l’educació com una eina fonamental per a
construir una societat plenament democràtica i socialment cohesionada i es refer1.10. Acords i resolucions
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ma en els principis rectors de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, entre els
quals hi ha la transmissió i consolidació de valors propis d’una societat democràtica, el respecte a la convivència, l’exclusió de qualsevol adoctrinament, el pluralisme
i la participació.
2. El Parlament de Catalunya rebutja qualsevol tipus d’instrumentalització política de l’escola i insta les forces polítiques a no posar en risc la convivència als centres educatius.
3. El Parlament de Catalunya manifesta la seva solidaritat amb el professorat i
tota la comunitat educativa de l’Institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca (Baix
Llobregat), i altres centres que es puguin trobar en situació similar.
4. El Parlament de Catalunya exigeix que:
a) S’abandoni la via oberta de la judicialització contra els professors de l’Institut
El Palau i altres docents de l’escola pública catalana.
b) S’aturi la campanya de criminalització dels docents i l’ofensiva contra l’ensenyament públic català, que és l’escola de tothom.
5. El Parlament de Catalunya es compromet en la protecció i el suport públic dels
professors i insta el Govern a fer el mateix. Així mateix, l’insta a fer públiques les
indagacions dutes a terme per la inspecció educativa que exoneraven els professors
de l’Institut El Palau.
Palau del Parlament, 22 de gener de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Comissió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 231/XII del Parlament de Catalunya, sobre la reobertura
d’una línia de P3 a l’Escola Sant Julià, de Sabadell
250-00241/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 9, 22.01.2019, DSPC-C 160

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 22 de gener de 2019, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el tancament i la reobertura d’una
línia de P3 a l’Escola Sant Julià, de Sabadell (tram. 250-00241/12), presentada pel
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà (reg. 15369).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reobrir una segona línia de P3 a
l’Escola Sant Julià, de Sabadell (Vallès Occidental), per tal que les famílies del sector Nord que ho vulguin puguin triar l’escola pública de llur barri i que l’escola pugui tornar a ésser de dues línies.
Palau del Parlament, 22 de gener de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Comissió, Josep M. Jové i Lladó
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Resolució 232/XII del Parlament de Catalunya, sobre la revisió de
les adscripcions entre els centres educatius del barri de Llefià de
Badalona
250-00243/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 9, 22.01.2019, DSPC-C 160

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 22 de gener de 2019,
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les noves línies de secundària
a l’Escola Rafael Alberti, de Badalona (tram. 250-00243/12), presentada pel Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 15370).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar la taula mixta de planificació per a analitzar i revisar les adscripcions actuals entre els centres educatius de
la zona de Llefià, a Badalona (Barcelonès), per al curs 2019-2020.
Palau del Parlament, 22 de gener de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Comissió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 233/XII del Parlament de Catalunya, sobre la qualitat
educativa a Salt
250-00249/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 9, 22.01.2019, DSPC-C 160

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 22 de gener de 2019, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la qualitat educativa a Salt (tram.
250-00249/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 9061) i pel
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg.
15371).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Dignificar i millorar tots els equipaments educatius i construir els edificis pendents en els terminis de temps més curts, especialment els que permeten eliminar
els mòduls prefabricats de l’Institut Salvador Sunyer, l’Escola Les Arrels i l’Escola
El Gegant del Rec, de Salt (Gironès).
b) Aplicar les mesures correctores que calguin per a reduir les ràtios d’alumnes
per classe i assolir la recomanació per als centres d’alta complexitat.
c) Ampliar els recursos de suport per a infants amb necessitats educatives especials i específiques per a garantir una bona educació i atenció als alumnes.
d) Crear un quart institut al municipi de Salt i preveure’n els recursos disponibles
en el proper exercici pressupostari, de manera que aquest centre pugui, d’una banda, absorbir el curs 2019-2020 les noves línies de secundària assignades a l’Institut
Salvador Espriu i l’Institut Vallvera, actualment massificats, i l’increment de línies
previstes per als propers cursos d’acord amb les dades demogràfiques disponibles,
i, de l’altra, oferir espais per a poder augmentar l’oferta d’estudis postobligatoris
1.10. Acords i resolucions
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(batxillerat i cicles formatius), insuficient davant l’augment del nombre de graduats
d’educació secundària obligatòria els propers anys.
Palau del Parlament, 22 de gener de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Comissió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 234/XII del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment
de les línies d’educació infantil i primària i la destinació de recursos
per a construir un institut a Cunit
250-00250/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 9, 22.01.2019, DSPC-C 160

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 22 de gener de 2019, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies d’educació infantil i primària i la destinació de recursos per a construir un institut a Cunit
(tram. 250-00250/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari
Republicà (reg. 15372).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Recuperar les línies suprimides als centres públics d’educació infantil i primària del municipi de Cunit (Baix Penedès) el proper curs 2019-2020.
b) Plantejar una oferta inicial de places que permeti establir una planificació educativa als diversos centres d’una manera equilibrada amb les necessitats d’educació.
c) Destinar recursos per a construir un nou institut que permeti descongestionar
l’actual, amb una reducció de la ràtio d’alumnes per aula i el millorament de la qualitat de l’educació.
Palau del Parlament, 22 de gener de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Comissió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 236/XII del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment
del nombre de línies de P3 a Reus
250-00225/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 9, 22.01.2019, DSPC-C 160

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 22 de gener de 2019, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el manteniment del nombre de línies
de P3 a Reus (tram. 250-00225/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans,
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
(reg. 9060) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà (reg. 15368).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1.10. Acords i resolucions
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a) Mantenir les dues línies de P3 a les escoles Joan Rebull i Isabel Besora, de
Reus (Baix Camp).
b) Vetllar pel manteniment de les plantilles als centres escolars del municipi de
Reus per a garantir-hi la qualitat educativa, i comptar amb personal auxiliar que pugui atendre les diverses necessitats educatives existents a l’aula.
c) Fer un estudi urgent per a determinar si la proposta d’oferta de grups resultant
dels acords del Departament d’Educació i el Govern municipal de Reus perjudica
determinats centres escolars, la qualitat de l’educació, l’equitat en l’admissió d’alumnes i la lluita contra la segregació escolar al municipi.
Palau del Parlament, 22 de gener de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Comissió, Josep M. Jové i Lladó
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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 manteniment del nombre de línies de
P3 a Reus
250-00225/12
ANUL·LACIÓ DEL REBUIG DE LA PROPOSTA

N. de la r.: En el BOPC 244, del 24 de gener de 2019, a la pàgina 7, es va publicar,
per error, el rebuig de la proposta de resolució. Per consegüent, aquest tràmit queda
anul·lat i la proposta resta en curs de tramitació.

3.10.25. Propostes de resolució
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el decret llei dels vehicles
de transport amb conductor
354-00080/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 26702).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Territori, 23.01.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la vaga de taxistes
354-00081/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC (reg. 26942).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Territori, 23.01.2019.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Amnistia
Internacional Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones
perquè presenti l’informe sobre violència sexual «Ja és hora que em
creguis. Un sistema que qüestiona i desprotegeix les víctimes»
356-00304/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 25745).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 23.01.2019.

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l’Institut Català
de les Dones davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè
informi sobre les línies de treball de l’Institut Català de les Dones i el
Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere
356-00313/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 26528).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 23.01.2019.

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
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Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern a Barcelona
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el coneixement que
té del tancament del servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc
Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
356-00314/12
SOL·LICITUD

Presentació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSCUnits (reg. 26904).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 23.01.2019.

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

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

Encàrrec del despatx del conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública a la consellera de la Presidència
330-00068/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 27306 / Coneixement: 25.01.2019

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de la Llei 13/2008, de 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que durant l’absència del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública,
els dies 24 i 25 de gener de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà
del despatx del seu Departament la consellera de la Presidència.
Cordialment,
Barcelona, 21 de gener de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 15/2019, de 21 de gener, d’encàrrec del despatx del conseller de
Polítiques Digitals i Administració Pública a la consellera de la Presidència, els dies 24
i 25 de gener de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7795,
del 24 de gener de 2019.
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4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Adscripció de funcionaris a diversos llocs de treball
ACORD
Mesa del Parlament, 20.11.2018

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió del 20 de novembre de 2018, ha acordat elevar a la Mesa Ampliada la modificació de la denominació, les funcions i la dotació
de l’actual Oficina d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea.
Els canvis en l’estructura orgànica de la nova Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió Europea afecten directament
alguns dels llocs de treball que s’hi troben adscrits, i, en conseqüència, l’adscripció
de les persones que actualment desenvolupen les funcions dels llocs que han estat
objecte de supressió o modificació.
De conformitat amb les modificacions dels llocs de treball, la descripció de les
funcions i el perfil professional, la vàlua, la disposició i l’interès del personal que
ocupa actualment els llocs de treball que són objecte de supressió o modificació, es
proposa simultàniament l’adaptació dels nomenaments i les adscripcions de l’esmentat personal per tal que el funcionament diari de l’Oficina no en resti afectat.
L’esmentada adaptació respon, d’una banda, al tipus de modificació del lloc de
treball i, de l’altra, a la forma d’ocupació que regeix per als funcionaris que ocupen
els llocs de treball actuals.
Vist que s’ha dut a terme el tràmit establert pels Estatuts del règim i el govern
interiors del Parlament de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del personal del Parlament i fent ús de les competències que li atribueixen els dits Estatuts,
la Mesa del Parlament
Acorda:

Adscriure i adaptar el nomenament dels funcionaris corresponents als respectius
llocs de treball, de conformitat amb la nova estructura de l’Oficina d’Acció Exterior,
de Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió Europea, com a conseqüència de la supressió de l’Oficina de Dret Comparat i de Relacions Interparlamentàries, amb efectes a partir de la data de la presa de possessió, de conformitat
amb el detall següent:
Adaptar el nomenament del lletrat Miquel Lluís Palomares i Amat com a director de l’Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions
amb la Unió Europea, amb els drets i deures inherents al càrrec.
Adaptar l’adscripció de Francesca Guardiola i Sala i encarregar-li les funcions
del lloc de treball de cap de l’Àrea d’Acció Exterior i Cooperació Interparlamentària, grup A1, nivell 15, de l’Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió Europea.
Adaptar el nomenament com a funcionària interina de Blanca Massé i Sanjuán i
adscriure-la provisionalment al lloc de treball de tècnic o tècnica de relacions internacionals, grup A1, nivell 13, de l’Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió Europea.
Adscriure Marcel Riera i Bou, funcionari del Cos de Lingüistes del Parlament de
Catalunya, en comissió de serveis a l’Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió Europea per a desenvolupar les funcions
que li ordeni el director d’aquesta oficina i d’acord amb les seves instruccions, mentre el secretari general no li doni una nova adscripció.
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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 disposen
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós
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, 20 de novembre de 2018
Xavier Muro i Bas, secretari general
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