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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

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 ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 27358; 27374; 27462).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.02.2019; 10:30 h.

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 ERC; GP JxCat (reg. 27359; 27375).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.02.2019 al 14.02.2019).
Finiment del termini: 15.02.2019; 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. 27463).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.02.2019 al 14.02.2019).
Finiment del termini: 15.02.2019; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la revisió del Decret 161/1996, pel qual es
regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament
de l’alumnat en l’educació obligatòria
250-00522/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 26944 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 28.01.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 26944)

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

1. Constata la desigualtat d’oportunitats que pateixen les famílies que viuen en
nuclis de població que, malgrat estar dins del municipi del seu centre escolar, tenen
una distància al centre igual o superior a d’altres que estan en un municipi veí, i en
canvi, no tenen el dret a transport escolar obligatori, ja que l’article 82.2 de la LOE i
el Decret 161/1996 estableixen com a transport escolar obligatori només aquell que
correspon a alumnes que han de desplaçar-se fora del terme municipal, sense criteris de distància.
Esmena 2
GP Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. a. Iniciar, abans de començar el curs escolar 2019-2020, la revisió del Decret
161/1996 pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, amb criteris de distància, de dificultats d’accés i de renda.
Esmena 3
GP Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició d’un nou punt

2. c. Impulsar negociacions amb el govern de l’Estat encaminades a que l’article
82.2 de la LOE deixi de tenir caràcter bàsic.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el restabliment dels drets laborals dels
mestres i els professors
250-00525/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 26945 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 28.01.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 26945)

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

1. Restablir l’horari lectiu anterior a les retallades per tot el personal docent
(23 hores a primària i 18 a secundària) pel curs 2019-20, tenint en compte la disponibilitat pressupostària i l’aplicació d’altres mesures necessàries i urgents pel sistema educatiu.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació, supressió i addició

2. Establir un horari de permanència de secundària anterior a les retallades
(24 hores) pel curs 2019-20 que garanteixi el treball en equip i la coresponsabilitat
de tot el professorat a l’hora de desenvolupar els projectes educatius dels centre.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió i addició

3. Fixar una ràtio màxima efectiva general de 22 alumnes per grup a primària i
27 alumnes per grup a secundària el curs 2019-20 en els centres situats en entorns
d’alta complexitat que manifestin el seu acord.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De supressió

4. Adequar les ràtios d’alumnes/unitat de cada centre educatiu a la demanda de
places de cada població, de tal manera que asseguri la continuïtat de totes les línies
i centres educatius existents en l’actualitat.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
D’addició

5. Tan bon punt la disponibilitat pressupostària ho permeti, establir com a límit
mínim inferior de jornada laboral dels docents la mitja jornada (50% de reducció)
i, per tant eliminar les jornades laborals d’un terç de l’horari lectiu normal, excepte
aquells casos en què ho demani la persona interessada, tenint en compte la disponibilitat pressupostària.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
D’addició

6. Tan bon punt la disponibilitat pressupostària ho permeti, incrementar el personal de suport a la docència per atendre la diversitat.

3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (7)
D’addició

7. Retornar el caràcter lectiu de les dues hores de reducció per al personal major
de 55 anys, quan l’horari lectiu establert per al personal docent ho permeti.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (8)
De modificació i supressió

8. Donar compliment a les mesures aprovades per la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya sobre el
retorn de les pagues extres de 2013 i 2014, de tal manera que la primera sigui completament restituïda abans que acabi l’any 2019 i la segona, abans del final de l’any
2020.

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 ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 27323; 27376; 27464).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 27324; 27377).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 27325; 27378).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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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 ERC; GP JxCat (reg. 27326; 27379).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 27327; 27380).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 27328; 27382).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 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 ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 27329; 27381; 27465).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 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 ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 27330; 27383; 27466).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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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

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 27331; 27384; 27467).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 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 ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 27332; 27385; 27468).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la síndrome de Behçet
250-00537/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 27334; 27386; 27469).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 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 ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 27333; 27387; 27470).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 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 ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 27335; 27388; 27471).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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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 ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 27336; 27389; 27472).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 27337; 27390).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 27338; 27391).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 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 ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 27339; 27392; 27473).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 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 ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 27340; 27393; 27474).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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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 ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 27341; 27394; 27475).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 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 ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 27342; 27395; 27476).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 10:30 h.

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 ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 27343; 27396; 27477).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 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 ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 27344; 27397; 27478).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 27345; 27398).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució

12

BOPC 248
30 de gener de 2019

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 ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 27346; 27399; 27479).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 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 ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 27347; 27400; 27480).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’educació financera a les aules
250-00552/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 27348; 27401; 27481).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 27349; 27402).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 27350; 27403).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 10:30 h.
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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 ERC; GP JxCat (reg. 27351; 27404).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 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 ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 27352; 27405; 27482).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 10:30 h.

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 ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 27353; 27406; 27483).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 27354; 27407).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 27355; 27408).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 10:30 h.
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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 ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 27356; 27409; 27484).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.02.2019; 10:30 h.

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

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. 27410).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.02.2019; 10:30 h.

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estat de
l’educació pública
302-00054/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 27367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’estat de l’educació pública (tram. 300-00066/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Presentar, durant el primer trimestre de cada curs escolar, davant del Parlament de Catalunya, l’estat del Servei d’Educació de Catalunya.
2. Desplegar efectivament el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, i destinar una partida
específica suficient a tal efecte en el proper exercici pressupostari.
3. Incrementar les dotacions de professionals –personal docent, tècnic (TEI) i
de suport (vetlladors/es, etc.)– i l’oferta pública de formació del professorat, per tal
d’atendre adequadament l’alumnat amb Necessitats Educatives Específiques (NEE)
i garantir una educació de qualitat, en totes les etapes educatives i en tot l’àmbit educatiu més enllà del temps lectiu (espai de migdia, acollida, sortides i extraescolars)
per assegurar el dret d’accés al conjunt de serveis educatius, preveient els recursos
3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
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suficients a tal efecte en el proper exercici pressupostari, i no retallar en recursos
que afecten directament l’atenció d’aquest alumnat.
4. Incorporar, en el proper exercici pressupostari, una partida suficient que permeti garantir el foment i sosteniment del servei públic de les escoles bressol municipal, de tal manera que el govern de la Generalitat recuperi el finançament d’un terç
del cost mitjà de la plaça (un mòdul econòmic que cobreixi, com a mínim, 1.600 €
plaça/any) i retornar el deute pendent als ajuntaments en concepte de foment i funcionament de les llars d’infants municipals no retornades des de 2012, que no hagin
estat substituïdes per les subvencions de les diputacions provincials.
5. Dotar pressupostàriament el pacte contra la segregació escolar impulsat pel
Departament d’Educació juntament amb el Síndic de Greuges, en el proper exercici
pressupostari, per tal de donar-li compliment.
6. Presentar, abans de l’inici del proper curs, un pla per combatre la segregació
escolar i les desigualtats educatives a Catalunya que inclogui la corresponsabilització dels centres educatius públics i concertats en una escolarització equilibrada,
noves mesures d’admissió d’alumnat que fomentin l’interclassisme i de programació
escolar que suposin millores en termes d’equitat.
7. Elaborar un nou decret d’admissió d’alumnat que suprimeixi el criteri complementari per resoldre situacions d’empat en el procés de preinscripció i matrícula
de l’alumnat als centres educatius, consistents a atorgar una puntuació de 5 punts a
l’alumnat que hagi tingut el pare, la mare o els tutors escolaritzats al centre per al
qual es presenta la sol·licitud.
8. Garantir que els centres públics i privats concertats publiquin en el període
de preinscripció escolar i informin sobre el règim legal de les quotes, especialment
dels seu caràcter voluntari i no associat a l’escolarització; i incoar les mesures disciplinàries i sancionadores corresponents als centres públics i privats que cometin
irregularitats en l’admissió.
9. Garantir la recuperació de la sisena hora a tots els centres públics d’educació
primària al curs 2019-2020, destinant el professorat necessari per aquest fi, i els recursos necessaris a tal efecte, en el proper exercici pressupostari.
10. Incrementar, en el proper exercici pressupostari, la partida destinada als ajuts
per l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic en
centres educatius amb un context socioeconòmic desafavorit.
11. Prendre mesures per reforçar l’estabilitat les plantilles dels centres d’alta i de
màxima complexitat i dotar de més recursos i ajuts aquests centres.
12. Promoure una normativa o acord jurídic que protegeixi la comunitat educativa i preservi un espai de migdia que va més enllà del servei de menjador, que ha de
ser de caràcter universal no obligatori, que cal integrar en el projecte educatiu dels
centres, en els ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, primària i
secundària, i que ha de ser de qualitat (dotat de professionals amb una formació adient, amb ràtios adequades i fomentar una alimentació saludable) i inclusiu.
13. Recuperar el servei de menjador escolar a tots els instituts abans de l’inici
del proper curs 2019-2020 i plantejar, en el marc del debat sobre la reforma horària,
avançar l’horari de menjador a la secundària d’acord amb criteris de salut dels joves.
14. Garantir, en el proper exercici pressupostari, els recursos necessaris per a
l’execució de les obres de construcció de nous edificis per als instituts d’educació
secundària que actualment estan en barracons, i pel manteniment i millora dels diferents instituts que ho requereixin.
15. Donar compliment als acords adoptats a la Moció 42/XI del Parlament de
Catalunya, sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals.
16. Incrementar, en el proper exercici pressupostari, els recursos destinats a la
Formació Professional per ampliar-ne la oferta pública, d’acord amb les necessitats
del territori, així com per incrementar la dotació de professionals per tal de reduir
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les ràtios i millorar l’atenció educativa, combatre l’abandonament prematur i millorar les taxes de graduació, així com reforçar la formació de professorat.
17. Reforçar les competències lingüístiques del docents tant d’educació infantil i
primària com de secundària en una tercera llengua, preferentment l’anglès, reforçant
la formació inicial del professorat i la formació permanent específica i incrementar-ne la oferta pública, especialment presencial, destinant recursos a tal efecte en el
proper exercici pressupostari.
Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política
universitària i de recerca
302-00055/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 27523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la política universitària i de recerca (tram. 300-00069/12).
Moció

1. El Parlament de Catalunya, en relació a les polítiques de retallades en el finançament de les universitats públiques i l’increment abusiu de taxes, insta el Govern a:
a) Abandonar la política de taxes abusives iniciada el 2011 i reduir, per al curs
2019-2020, un 30% les taxes i preus universitaris. Aquesta reducció té com a objectiu disminuir la càrrega dels alumnes i les seves famílies en el finançament de la
universitat i, per tant, ha de compensar-se el seu impacte amb l’increment corresponent de les transferències de la Generalitat de Catalunya al conjunt de les Universitats públiques catalanes.
b) Equiparar, per a cada coeficient d’estructura docent, els preus dels estudis de
màster amb els del seu grau corresponent per tal que tot l’itinerari docent (grau +
màster) es pugui realitzar amb els mateixos preus de matrícula.
c) Recuperar, per als pressupostos de l’any 2019 el nivell de finançament de les
Universitats públiques catalanes de l’any 2011, anterior a l’inici de les polítiques de
retallades.
d) Aprovar, aquest 2019, un nou pla de finançament de les universitats públiques
catalanes 2019-2021 amb l’objectiu de fixar un calendari de compromisos per tal de
situar les inversions públiques en la mitjana de la OCDE (1,32% del PIB) i l’aportació dels estudiants via matrícules a les condicions de l’any 2010 abans de l’increment
de taxes (13,88%).
e) Aprovar, abans del curs 2019-2020, un nou Pla d’Inversions Universitàries (PIU)
plurianual que permeti establir un calendari d’inversions per a fer front al manteniment dels actuals equipaments universitaris i establir les futures prioritats estratègiques.
2. El Parlament, en matèria de beques i preus, insta el Govern a:
a) Equiparar, en el Decret de preus i beques, la condició de família monoparental a la de les famílies nombroses per tal de corregir l’actual greuge en l’accés als
estudis universitaris.
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b) Publicar, abans del curs 2019-2020, un informe sobre l’eficiència de l’actual
sistema de beques, el seu grau de cobertura, l’impacte sobre les desigualtats socioeconòmiques i territorials i el seu grau de suficiència a l’hora d’assegurar un accés
equitatiu i universal a l’educació universitària.
3. El Parlament, en matèria de qualitat laboral en l’àmbit universitari, insta el
Govern a:
a) Presentar, abans del curs 2019-2020, un Pla per estabilitzar al Personal Docent Investigador (PDI) i al Personal d’Administració i Serveis (PAS) i posar fi a la
situació de precarietat.
b) Aprovar, abans del curs 2019-2020, un Pla de finançament basal de la recerca universitària consensuat amb els principals actors implicats, amb la finalitat de
dotar suficientment i amb estabilitat la tasca de recerca universitària, consolidar i
ampliar el personal investigador i fixar un calendari de compromisos per dotar al
sistema de recerca de les inversions públiques corresponents a l’1% del PIB.
Palau del Parlament, 28 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actituds
negacionistes que posen en perill els drets de les dones
302-00056/12
PRESENTACIÓ: GP JXCAT
Reg. 27525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

Albert Batet, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre
les actituds negacionistes que posen en perill els drets de les dones (tram. 30000068/12).
Moció

Exposició de motius
La Declaració Universal dels Drets Humans proclamada l’any 1948 és una fita
històrica que marca un ideal comú que tots els pobles i nacions han de preservar i
fer complir. I determina que tots els éssers humans, dones i homes, neixen lliures i
iguals.
Qualsevol pas enrere en la defensa dels drets de les dones és un pas enrere en
la defensa dels drets humans i la justícia social, i és un pas enrere en la construcció
d’un món i una societat veritablement justa i igualitària.
Malauradament, avui, al món, a la Unió Europea i a Catalunya les dones encara
pateixen situacions absolutament injustes que atempten contra els seus drets fonamentals. La violència masclista és una xacra en la nostra societat i hem d’actuar-hi
amb contundència per eradicar-la.
La violència masclista avui priva de llibertat les dones del nostre país, segueix
atemptant contra els seus drets com a ciutadanes, el seu desenvolupament personal,
familiar, professional i social i, en la seva manifestació més extrema, es cobra vides.
L’any 2018 ha estat un any important per visualitzar l’apoderament femení, però
ha estat també l’any del negacionisme dels drets de les dones impulsat per diverses
opcions polítiques.
A nivell nacional però també internacional, l’auge de l’extrema dreta i els fonamentalismes atempta directament a les llibertats de tothom, però especialment a les
llibertats i drets de les dones.
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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És per tot això que el Parlament:
1. Expressa el seu rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni la derogació, eliminació o reducció de les mesures de protecció de la dona enfront de la
violència masclista.
2. Rebutja l’adopció de qualsevol tipus d’acord explícit o implícit amb formacions polítiques que plantegin la supressió o reducció d’aquestes mesures.
3. Rebutja qualsevol manifestació d’aquest tipus de violència i referma el seu
compromís amb les víctimes, alhora que reclama tolerància zero per als maltractadors.
4. Es compromet a garantir el compliment de les obligacions que es deriven de
la Convenció d’Istanbul i la convenció de la CEDAW (Convenció sobre l’eliminació
de totes les formes de discriminació de les dones).
5. Declara la necessitat de no fer enfocaments ideològics de la perspectiva de
gènere tal i com aconsella la Unió Europea i es va establir a la Conferència internacional sobre desenvolupament a El Caire el 1994 i a la conferència internacional
de Beijing de 1995.
6. Posa en valor i defensa els moviments feministes especialment davant l’auge
de l’extrema dreta i el creixement dels moviments fonamentalistes.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Construir una agenda 2030 feminista.
2. Actuar de forma decidida desmentint qualsevol dada falsa sobre violència
masclista que estigmatitzi les dones i generi discursos d’odi.
Palau del Parlament, 28 de gener de 2019
Albert Batet i Canadell, diputat GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el procés
separatista i les seves conseqüències per a tots els catalans
302-00057/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 27526 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre el procés separatista i les seves conseqüències per a tots els catalans (tram. 300-00074/12).
Moción

El Parlamento de Cataluña:
1) Declara que todos los ciudadanos somos iguales ante la Ley y que el Poder Judicial, en uso de sus atribuciones constitucionales y de la independencia que aquélla
le reconoce, tiene la obligación de investigar, calificar y juzgar todo indicio de delito
del que tenga conocimiento en defensa de la legalidad y de los derechos y libertades
de todos los ciudadanos, y que es un deber de todo demócrata acatar las sentencias
que dicten los jueces y tribunales para resolverlos, tal como establecen el artículo 7
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 2 y 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 14 del Convenio Europeo
de Derechos Humanos, el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea y el artículo 14 de la Constitución Española.
2) Censura expresamente los intentos del Govern de conseguir la impunidad de
los políticos procesados mediante la descalificación del Estado, de sus fuerzas y
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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cuerpos de seguridad y del poder judicial, así como las declaraciones de líderes políticos invitando a los ciudadanos a no acatar la sentencia que recaiga después del
juicio.
3) Denuncia que el llamado «procés», o conjunto de actuaciones llevadas a cabo
por los políticos procesados en la causa especial número 20907/2017, seguida ante
el Tribunal Supremo, para conseguir la secesión unilateral de Cataluña respecto del
resto de España, tiene su continuidad en el Govern actual, que alienta constantemente la revuelta de parte de la sociedad catalana calificando de antidemocrático al
Estado y de juicio político a aquél al que se somete a los presuntos autores de graves
delitos, y pone la Administración y los servicios públicos y sus medios de comunicación al servicio de esta idea, alentando incluso los disturbios públicos, los insultos,
amenazas, escraches, señalamientos y declaraciones de persona non grata a quienes
piensan diferente, no actuando contra los responsables de dichos actos y persiguiendo y señalando a aquellos que se oponen a tan intolerables prácticas.
4) Alerta de que la estrategia separatista llevada a cabo por los políticos procesados en la causa especial número 20907/2017, seguida ante el Tribunal Supremo,
al entrar en colisión con las normas democráticas y el Estado de Derecho, ha llevado a la fractura social, ha degradado las instituciones y ha provocado la fuga de
más de 5.000 empresas, con la consiguiente pérdida de empleo y de oportunidades
de cara al futuro, por la incertidumbre política y la falta de seguridad jurídica en
Cataluña.
5) Denuncia que el proyecto político separatista impulsado por las personas que
han de ser juzgadas en la causa especial número 20907/2017 seguida ante el Tribunal Supremo, que tiene su continuidad en el actual Govern de la Generalitat, ha
pervertido la finalidad natural de las instituciones en que gobierna, que debería ser
la de servir lealmente al conjunto de los ciudadanos, para ponerlas al servicio del
fin último de la separación ilegal de Cataluña respecto del resto de España, y que,
actuando de tal modo, las ha degradado y debilitado y ha creado en su seno un ambiente de miedo y coacción hacia los funcionarios considerados discordantes.
6) Rechaza el contenido de las llamadas «Llei del referèndum» y «Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república catalana», ilegalmente votadas en
las sesiones plenarias de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, impulsadas por los
políticos procesados en la causa especial número 20907/2017 del Tribunal Supremo,
por los siguientes motivos:
a) Por haber sido concebidas por los políticos procesados para dar cobertura jurídica al fin perseguido de fracturar el orden constitucional con el fin de obtener la
independencia de Cataluña.
b) Por haberse elaborado al margen de los procedimientos democráticos, con
quebrantamiento grave de las normas constitucionales, estatutarias y del propio reglamento del Parlament de Cataluña, vulneración de los derechos fundamentales de
los representantes de la ciudadanía catalana y atentar contra los derechos de todos
los catalanes.
c) Por asentarse dichas «leyes» sobre principios incompatibles con el Estado de
Derecho propio de las democracias liberales, tales como la separación de poderes,
el sometimiento del poder ejecutivo a las normas del Estado de Derecho y su control por los tribunales, y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos
y, consecuentemente, pretender la vigencia en Cataluña de un régimen autoritario
de corte ultranacionalista, populista, antiespañol y antieuropeo, con vulneración de
los derechos fundamentales y libertades públicas de la mayoría de los catalanes, sin
posibilidad de obtener el amparo de ninguna instancia.
7) Insta a los partidos políticos que pretenden la independencia de Cataluña a
que defiendan sus postulados dentro del ordenamiento jurídico, con respeto a las
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normas democráticas y acatamiento de la Ley y las sentencias de los tribunales, y a
promover tal actitud democrática entre la ciudadanía.
Palacio del Parlamento, 28 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat
ciutadana
302-00058/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 27527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació
al Govern sobre la seguretat ciutadana (tram. 300-00073/12).
Moción

I. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Actuar y sancionar proactivamente las actividades incívicas para recuperar
la convivencia en los espacios públicos en los que se ha detectado la presencia permanente de mafias organizadas, especialmente en aquellos municipios en los que
actualmente hay una dejación en la aplicación de sus respectivas ordenanzas de civismo.
2. Proteger y administrar el parque público de vivienda del que disponen las
administraciones en Cataluña ante las ocupaciones ilegales de viviendas públicas,
instando al inmediato desahucio de las mismas puesto que suponen un riesgo de
apropiación por parte de las mafias y un mayor desamparo de los ciudadanos más
vulnerables que sufren dificultades o son excluidos del acceso a la vivienda pública.
3. Actuar proactivamente contra prácticas ilícitas y dañinas para la seguridad
y la convivencia en la vía pública como la venta ilegal en el espacio público, «top
manta» o la venta ambulante de bebidas alcohólicas que son especialmente atractivas para las mafias y muy perjudiciales tanto para los comerciantes que sufren
injustamente estas graves formas de competencia desleal como para las personas
vulnerables que éstas explotan para llevarlas a cabo, las cuales deben ser objeto de
especial protección mediante planes de integración socio-laborales específicos que
deben ser elaborados por la Generalitat en el plazo máximo de 3 meses desde la
aprobación de esta moción.
4. Elaborar y aplicar, de forma coordinada con las compañías eléctricas y otras
administraciones, un plan de lucha contra el fraude en los inmuebles que pudiesen
presentar conexiones ilegales o fraudulentas a la red eléctrica y a trabajar en coordinación con Ayuntamientos y compañías eléctricas para perseguir y sancionar a
los infractores.
5. Instar la convocatoria regular de la Junta de Seguridad de Cataluña y a convocar las juntas de seguridad locales con el objetivo de priorizar la lucha contra la
delincuencia organizada y la ocupación ilegal, estableciéndose una supervisión periódica, al menos mensual, de las actuaciones que se aprueben y se lleven a cabo.
6. Revisar los protocolos en materia de seguridad del Cuerpo de Mossos d’Esquadra con Ayuntamientos, cuerpos de Policía Local y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El objetivo debe ser aumentar la coordinación y la transmisión de
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información, así como garantizar la efectividad en la asignación de nuevos agentes
en el territorio.
7. Rediseñar la actual distribución territorial del Cuerpo de Mossos d’Esquadra,
si conviene modificando el actual mapa de Áreas Básicas Policiales (ABP), de tal
manera que se garantice un tiempo de actuación en cualquier población inferior al
actual y homogéneo en todo el ámbito territorial de actuación.
8. Presentar, en el periodo de tres meses, un informe detallado y contrastado con
los responsables de las diferentes unidades de agentes y sindicatos de policía, que
recoja las necesidades materiales y de recursos para desempeñar su trabajo con garantías, y a convocar rápidamente los procesos selectivos que correspondan.
II. El Parlamento de Cataluña denuncia:
9. La inacción intencionada por parte de determinados cargos públicos y responsables en materia de seguridad ciudadana, tanto de las administraciones locales
como de la Generalitat de Cataluña, ante aquellas convocatorias anunciadas con
antelación a través de las redes sociales que pretenden impedir el libre ejercicio de
derechos fundamentales y justificar conductas violentas por razón de la ideología
política, incluidas aquellas que podrían constituir delito de odio.
10. La agresión sufrida por una comitiva de diputados, concejales y simpatizantes de Ciutadans en su visita al municipio de Torroella de Montgrí el pasado 26 de
enero, y la negativa injustificada de su Ayuntamiento a conceder el permiso para
montar una carpa, como una prueba más de las constantes presiones y vapuleos que
soportan los que piensan diferente en algunos municipios de Cataluña, con la obvia
intención de acallarlos y silenciarlos.
Palacio del Parlamento, 28 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Dimas Gragera Velaz, diputado, GP Cs

Moció subsegüent a la 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
302-00059/12
PRESENTACIÓ: SP CUP-CC
Reg. 27528 i 27549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 161 del
Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la 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 (tram. 300-00070/12).
Moció

Atesa l’actuació política del Govern de la Generalitat de Catalunya des de l’inici de la legislatura, el fracàs del diàleg amb l’Estat Espanyol, i els límits del marc
constitucional i autonòmic per tal d’assolir un nou de drets socials, civils i polítics,
així com l’actual escenari repressiu.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Aturar tot diàleg polític amb l’Estat Espanyol que no tingui com a condició
prèvia el reconeixement del dret a l’autodeterminació, la fi de la repressió, l’alliberament dels presos i preses, i el lliure retorn d’exiliats i exiliades, i el ple exercici dels
drets socials, civils i polítics.
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2. a) Avançar unilateralment en l’exercici de l’autodeterminació, desenvolupant
sobiranies en tots els àmbits de les polítiques públiques, així com incorporant i garantint drets socials per a tothom, sense acceptar les limitacions que puguin imposar
les institucions de l’Estat Espanyol i el seu marc jurídic.
b) Desobeir el topall de dèficit que marca la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat (LPGE) i el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), que sotmeten les autonomies i la seva necessitat de finançament a l’estat central i alhora, al pagament imposat per la Troika.
c) Garantir el dret a l’habitatge expropiant els habitatges buits en mans de grans
tenidors, en favor d’un parc d’habitatge social, i aturant els desnonaments a persones
i famílies en risc social. Aplicar un salari mínim de 1.200 euros en totes aquelles
contractacions que depenguin de la Generalitat. Garantir la plena igualtat laboral i
salarial entre homes i dones. Recuperar i assolir la plena sobirania pública de les infraestructures i recursos estratègics, així com dels serveis públics bàsics. Reducció
d’un mínim del 30% de les taxes universitàries. Aturar totes les actuacions sobre
el territori de naturalesa especulativa, extractivista i depredadora. Crear una banca
pública.
4. a) S’elabori una cartografia, en un període de 90 dies, de la repressió que s’ha
viscut a Catalunya des de que s’inicià el procés del referèndum de l’1 d’octubre, que
sigui accessible per a tothom.
b) Que la Generalitat es personi com a acusació particular a totes aquelles causes
que suposen una vulneració dels drets civils i polítics del nostre poble.
c) Que la Generalitat deixi de reprimir els moviments socials amb violència policial i actuacions judicials, i retiri la seva acusació particular de totes aquelles causes
que reprimeixen i criminalitzen la protesta i la dissidència política.
d) Que la Generalitat expulsi de l’espai públic les expressions del feixisme, el nazisme, el masclisme, el racisme i l’homofòbia.
5. No generar desmobilització social, i esdevenir un actor facilitador de les mobilitzacions socials de denúncia de la repressió, de denúncia del feixisme, i de lluita
pels drets socials, civils i polítics.
6. En el context dels judicis contra els presos i preses polítiques, denunciar i acusar l’Estat Espanyol, tant en l’àmbit nacional com internacional, per la seva manca
de democràcia i per la seva conculcació de drets fonamentals, tot afirmant els drets
pels quals són acusats i acusades, el dret a l’autodeterminació i el dret a la desobediència.
Palau del Parlament, 28 de gener de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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4.

Informació

4.90.

Règim interior

4.90.15.

Contractació i encàrrecs de gestió

Contractació d’un servei de prevenció de riscos laborals aliè i de
vigilància i promoció de la salut per al Parlament de Catalunya
615-00004/12
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Secretaria General

Anunci pel qual es fa pública la formalització del contracte del servei de prevenció de riscos laborals aliè i de vigilància i promoció de la salut per al Parlament de
Catalunya (PARLC-2019-00001)
D’acord amb el que estableix la clàusula 38.11 del plec de clàusules administratives del contracte del servei de prevenció de riscos laborals aliè i de vigilància i
promoció de la salut per al Parlament de Catalunya, es fa pública la formalització
d’aquest contracte.
1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de Catalunya (Departament de Recursos Humans).
2. Objecte del contracte
Prestació del servei de prevenció aliè en les especialitats tècniques i de vigilància de la salut i prestació de primers auxilis i promoció de la salut per als treballadors del Parlament de Catalunya, de conformitat amb les especificacions del plec
de clàusules administratives i del plec de prescripcions tècniques i en el marc de la
normativa vigent.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
4. Termes del contracte
a) Empresa adjudicatària: ASPY PREVENCIÓN, SLU
b) Import del contracte:
Import màxim de 136.214,88 euros, que, amb els 28.605,12 euros corresponents
al 21% d’IVA, fan un total de 164.820,00 euros pel que fa a la prevenció de la salut
i de 36.177,00 euros (exempt d’IVA) pel que fa a la vigilància de la salut (revisions
mèdiques i paràmetres d’analítica)
c) Data de formalització del contracte: 16 de gener de 2019.
5. Data d’enviament de l’anunci al DOUE
La data d’enviament de l’anunci al DOUE és el 22 de gener de 2019.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2019
Xavier Muro i Bas, Secretari general
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