BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · tercer període · número 249 · dijous 31 de gener de 2019

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.10. Acords i resolucions
Resolució 222/XII del Parlament de Catalunya, sobre el servei d’urgències a Sant
Cugat del Vallès
250-00032/12
Adopció

13

Resolució 223/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ictus infantil
250-00058/12
Adopció

13

Resolució 224/XII del Parlament de Catalunya, sobre les dotacions dels professionals sanitaris a l’àrea de Girona
250-00059/12
Adopció

14

Resolució 225/XII del Parlament de Catalunya, sobre la unitat d’hemodinàmica de
l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona
250-00066/12
Adopció

14

Resolució 226/XII del Parlament de Catalunya, sobre la reducció de les llistes d’espera del sistema sanitari públic
250-00077/12
Adopció

15

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
2.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre el sistema de factura electrònica eFac
250-00415/12
Rebuig

16

Proposta de resolució sobre l’abandonament del sistema d’identificació verificada
de Catalunya
250-00469/12
Rebuig

16

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
Propostes d’audiència d’organitzacions, grups socials i experts presentades pels grups parlamentaris
Acord de la Comissió sobre les audiències proposades
Tinguda de les compareixences d’organitzacions, grups socials i experts
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Tres fascicles, fascicle primer
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20
23
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3.01.02. Proposicions de llei
Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de supressió del
Consell Comarcal del Barcelonès
202-00034/12
Dictamen de la Comissió d’Afers Institucionals
Esmenes reservades per a defensar en el Ple

24
27

Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament
infantil
202-00037/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

30

Proposició de llei per a l’eliminació dels mòduls prefabricats dels centres educatius
públics de Catalunya
202-00038/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

31

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00039/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

31

Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
202-00040/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

31

Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives
202-00041/12
Presentació: GP CatECP

31

3.01.03. Decrets llei
Decret llei 2/2019, del 22 de gener, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol,
del Codi de consum de Catalunya, per tal d’incorporar mesures contra els trastorns
de la conducta alimentària
203-00010/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat

34

Decret llei 3/2019, del 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019 i la
recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya
203-00011/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat

38

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució de condemna de la banalització de l’imperialisme i el colonialisme
250-00526/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

44

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

44

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

44

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

44

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
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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

45

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

45

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

45

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’abús sexual en la infància
250-00535/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

45

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

46

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

46

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

46

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

46

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

46

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

47

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

47

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

47

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

47

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

47

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

48

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
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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

48

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

48

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

48

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

49

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

49

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

49

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

49

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

49

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

50

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

50

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

50

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

50

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

50

Proposta de resolució sobre l’equiparació laboral i retributiva dels docents del Cos
de Professors Tècnics de Formació Professional al Cos de Professors d’Ensenyament Secundari
250-00561/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de places d’anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans
250-00562/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

51
51

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d’urgència al CAP Gavà 1 i la
reobertura del dispensari de salut al barri de Gavà Mar
250-00563/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

51
51

Proposta de resolució sobre el tancament de diversos parcs de bombers
250-00564/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

52
52

Proposta de resolució sobre el garantiment de la cobertura mòbil de qualitat a l’Alt
Pirineu i Aran
250-00565/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

52
52

Proposta de resolució sobre les actualitzacions de les causes mèdiques d’exclusió
en l’accés a les ofertes públiques d’ocupació
250-00566/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

52
52

Proposta de resolució sobre la demanda d’un mapa inventari de recursos sanitaris
assistencials de Catalunya
250-00567/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

52
53

Proposta de resolució sobre la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional
250-00568/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

53
53

Proposta de resolució sobre els drets dels treballadors de la llar
250-00569/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

53
53

Proposta de resolució sobre la neutralitat de l’Administració perquè el Cos de Mossos d’Esquadra pugui actuar sense pressions polítiques i de conformitat amb l’Estatut i la Constitució
250-00570/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

53
53

Proposta de resolució sobre el millorament de la qualificació del deute de la Generalitat
250-00571/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

54
54

Proposta de resolució sobre els efectes econòmics que tenen per al teixit empresarial les jornades de protesta
250-00572/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

54
54

Proposta de resolució sobre el garantiment de la destinació del 0,7% dels ingressos
propis no condicionats a polítiques públiques de cooperació internacional
250-00573/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la transmissió a les estacions receptores de molt alta
tensió d’Ifercat de la línia 9 del metro a Transports Metropolitans de Barcelona
250-00574/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

55
55

Proposta de resolució sobre l’impacte de la contaminació acústica del projecte
BRAIN a Argentona, Òrrius i Vilanova del Vallès
250-00575/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

55
55

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans a l’àrea bàsica policial de Premià
de Mar per a garantir la seguretat ciutadana
250-00576/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

55
55

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats i la construcció
d’un edifici definitiu per a l’Escola Ponent de Tarragona
250-00577/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

56
56

Proposta de resolució sobre el servei d’al·lergologia de l’Hospital de Figueres
250-00578/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

56
56

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria a la Jonquera
250-00579/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

56
56

Proposta de resolució sobre la gestió de la política comercial del teixit econòmic
250-00580/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

56
57

Proposta de resolució sobre la lluita contra el virus de la immunodeficiència humana
250-00581/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

57
57

Proposta de resolució sobre la presentació del projecte de pressupostos de la Generalitat al Parlament i als grups parlamentaris
250-00582/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

57
57

Proposta de resolució sobre el reconeixement del poble gitano de Catalunya
250-00583/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

57
57

Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica policial d’Arenys
de Mar per a garantir la seguretat ciutadana
250-00584/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

58
58

Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica policial de Mataró
per a garantir la seguretat ciutadana
250-00585/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

58
58

Proposta de resolució sobre el fons de liquiditat autonòmic
250-00586/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre els serveis d’atenció residencial i d’atenció diürna
250-00587/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

58
59

Proposta de resolució sobre el record de les persones desaparegudes
250-00588/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

59
59

Proposta de resolució sobre el reglament dels centres d’acollida d’animals abandonats
250-00589/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

59
59

Proposta de resolució sobre l’ús del programari lliure a les administracions públiques
250-00590/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

59
59

Proposta de resolució sobre l’impuls del centre Arts Santa Mònica com a centre
pluridisciplinari de creació contemporània
250-00591/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

60
60

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Institut Escola Francesc Cambó i Batlle, de Verges
250-00592/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

60
60

Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’andanes en el projecte de la
nova estació d’autobusos de Lleida
250-00593/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

60
60

Proposta de resolució sobre el foment de la lectura en els centres docents
250-00595/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

60
61

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’enllumenat públic en un tram de la carretera GI-600 al pas per Blanes
250-00596/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

61
61

Proposta de resolució sobre la construcció d’una escola d’educació especial a la
Selva
250-00597/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

61
61

Proposta de resolució sobre la posada en marxa del programa de cooperació interterritorial de campus transnacionals
250-00598/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

61
61

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de treball i seguretat
dels operadors jurídics a l’edifici dels jutjats de Sabadell
250-00599/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

62
62

Proposta de resolució sobre la priorització dels recursos per a l’atenció i la cura
dels menors no acompanyats
250-00600/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el rebuig a la modificació dels dies festius en la funció
pública per motius ideològics
250-00601/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

62
62

Proposta de resolució sobre l’ús indegut dels símbols de la Generalitat
250-00602/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

62
63

Proposta de resolució sobre la potenciació i l’ampliació del projecte «Cases de la
música» a tot Catalunya
250-00603/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

63
63

Proposta de resolució sobre la celebració del vuitantè aniversari de la Retirada
250-00604/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

63
63

Proposta de resolució sobre l’atenció als infants i adolescents que han estat víctimes del tràfic d’éssers humans
250-00605/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

63
63

Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i adolescents víctimes d’abús
sexual
250-00606/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

64
64

Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental infantil i juvenil
250-00607/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

64
64

Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental infantil i juvenil en l’àmbit de
la salut
250-00608/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

64
64

Proposta de resolució sobre la modificació de la matrícula ordinària de la modalitat
presencial de les escoles oficials d’idiomes
250-00609/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

64
65

Proposta de resolució sobre el Programa Educatiu Escoles Rainbow
250-00610/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

65
65

Proposta de resolució sobre la recuperació del tren hotel Granada-Barcelona
250-00611/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

65
65

Proposta de resolució sobre les necessitats del barri de la Mina de Sant Adrià de
Besòs
250-00612/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

65
65

Proposta de resolució sobre la figura dels passadors del riu Besòs
250-00613/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per a estudiar l’equiparació retributiva entre el Cos dels Mossos d’Esquadra i altres col·lectius especials
de la Generalitat
250-00614/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

66
66

Proposta de resolució sobre la defensa, el reconeixement, l’estudi, la preservació i
la difusió de l’arquitectura popular de pedra seca
250-00615/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

66
66

Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística
250-00616/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

67
67

Proposta de resolució sobre el maltractament de les persones grans
250-00617/12
Presentació: GP CatECP

67

Proposta de resolució sobre el pagament de les subvencions pendents al Comitè
1r de Desembre
250-00618/12
Presentació: GP Cs

68

Proposta de resolució sobre el compliment del pacte social contra l’estigma i les
discriminacions relacionades amb el VIH
250-00619/12
Presentació: GP Cs

69

Proposta de resolució sobre el garantiment dels serveis de l’Hospital Parc Taulí,
de Sabadell
250-00620/12
Presentació: GP CatECP

70

Proposta de resolució sobre la supressió del servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell
250-00621/12
Presentació: GP PSC-Units

71

Proposta de resolució sobre la distròfia muscular de Duchenne
250-00622/12
Presentació: GP CatECP

71

Proposta de resolució sobre la síndrome química múltiple
250-00623/12
Presentació: GP PSC-Units

73

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del servei de menjador per als alumnes de
les escoles d’educació especial Les Aigües i L’Arboç, de Mataró
250-00624/12
Presentació: GP PSC-Units

74

Proposta de resolució sobre la celebració del 150è aniversari del Pacte federal de
Tortosa
250-00625/12
Presentació: GP PSC-Units

75

Proposta de resolució sobre la violència masclista
250-00626/12
Presentació: GP PSC-Units

76

Proposta de resolució sobre l’atenció a la dependència a Ripollet
250-00627/12
Presentació: GP Cs

77

Proposta de resolució sobre el reconeixement de Juan Guaidó com a president de
Veneçuela
250-00628/12
Presentació: GP Cs
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Proposta de resolució sobre el desenvolupament vital dels joves que viuen el món
rural i el fenomen de la migració juvenil de les zones rurals a les zones urbanes
250-00629/12
Presentació: GP ERC

81

Proposta de resolució sobre l’increment de metges al servei d’urgències nocturnes
de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa
250-00630/12
Presentació: GP Cs

82

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’un concurs públic per a nomenar el
director del Memorial Democràtic
250-00631/12
Presentació: GP PSC-Units

83

Proposta de resolució sobre els habitatges amb protecció oficial
250-00632/12
Presentació: GP CatECP

84

Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia del Vallès fins a Castellar
del Vallès
250-00633/12
Presentació: GP CatECP

85

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

86

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, corresponent al 2016
256-00022/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Termini per a proposar compareixences

87
87

3.30. Altres tramitacions
3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura corresponent al 2018
360-00011/12
Tramitació en Comissió

87

Informe del Síndic de Greuges titulat «Pla d’igualtat de gènere del Síndic de Greuges
i altres tractes o penes inhumanes o degradants»
360-00012/12
Presentació: síndic de Greuges

88

4. Informació
4.45. Composició dels òrgans del Parlament
4.45.13. Comissions específiques d’estudi
Composició de la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
406-00002/12
Substitució de diputats

89

4.50. Compliment de resolucions i de mocions
4.50.01. Compliment de resolucions
Control del compliment de la Resolució 27/XII, relativa a l’Informe de fiscalització
5/2017, sobre l’Institut Català de Finances, corresponent al 2011
290-00015/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

89

Control del compliment de la Resolució 30/XII, relativa a l’Informe de fiscalització
9/2017, sobre el Centre d’Alt Rendiment Esportiu, corresponent al 2015
290-00018/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 43/XII, sobre la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya
290-00029/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

90

Control del compliment de la Resolució 70/XII, sobre el pagament del deute als
ajuntaments i el finançament de les escoles bressol
290-00055/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

91

4.50.02. Compliment de mocions
Control del compliment de la Moció 5/XII, sobre la normativa del Parlament anul·lada
i suspesa pel Tribunal Constitucional
390-00005/12
Nou termini parcial per a donar compliment

92

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Sol·licitud de compareixença del director general d’Afers Multilaterals i Europeus
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè
informi sobre l’Euroregió Pirineus Mediterrània
356-00305/12
Sol·licitud

92

Sol·licitud de compareixença del director general d’Afers Multilaterals i Europeus
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè
informi sobre la Comunitat de Treball dels Pirineus
356-00306/12
Sol·licitud

93

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre Delàs d’Estudis per la
Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
perquè informi sobre les activitats i les propostes del Centre
356-00316/12
Sol·licitud

93

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’entitat Stop Mare Mortum
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les polítiques migratòries amb relació a l’acollida i el respecte als
drets humans
356-00319/12
Sol·licitud

93

Sol·licitud de compareixença del ministre de Foment davant la Comissió d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre els motius
pels quals s’ha impedit salpar el vaixell de Proactiva Open Arms per a fer tasques
de rescat i ajuda humanitària al Mediterrani central
356-00320/12
Sol·licitud

93

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència
de Salut Pública de Catalunya
353-00073/12
Substanciació

94

Compareixença en ponència d’Antoni Plasència, director general de l’Institut de Salut Global de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya
353-00077/12
Substanciació

94

Compareixença en ponència de Miquel Porta Serra, catedràtic de medicina preventiva i salut pública de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte
de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
353-00078/12
Substanciació
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Compareixença en ponència de Jordi Baroja i Benlliure, president de la Societat de
Salut Pública de Catalunya i Balears, amb relació al Projecte de llei de creació de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
353-00079/12
Substanciació

94

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de
Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya
353-00080/12
Substanciació

95

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya
353-00081/12
Substanciació

95

Compareixença de Jaume Duch Guillot, director general de Comunicació i portaveu
del Parlament Europeu, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals
i Transparència per a presentar el programa de treball del Parlament Europeu per al
2019 i informar sobre les properes eleccions
357-00142/12
Substanciació

95

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern
i d’altres òrgans
4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx
Encàrrec del despatx del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública a
la consellera d’Empresa i Coneixement
330-00069/12
Presentació: president de la Generalitat

95

4.90. Règim interior
4.90.15. Contractació i encàrrecs de gestió
Encàrrec de gestió al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
635-00001/12
Acord

96
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 222/XII del Parlament de Catalunya, sobre el servei
d’urgències a Sant Cugat del Vallès
250-00032/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 9, 17.01.2019, DSPC-C 153

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 17 de gener de 2019, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre el servei de pediatria de vint-i-quatre hores
a Sant Cugat del Vallès (tram. 250-00032/12), presentada pel Grup Parlamentari de
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8552).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure en el nou Pla nacional
d’urgències de Catalunya les modificacions i els ajustos necessaris per a millorar el
servei d’urgències a Sant Cugat del Vallès.
Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; el vicepresident de la Comissió en funcions de president, Xavier Quinquillà Durich

Resolució 223/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ictus infantil
250-00058/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 9, 17.01.2019, DSPC-C 153

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 17 de gener de 2019, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre l’ictus infantil (tram. 250-00058/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8569).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Felicitar els professionals del sistema sanitari de Catalunya i a agrair-los llur
esforç diari i llurs iniciatives per a millorar l’atenció de la població.
b) Facilitar a les famílies amb menors afectats d’ictus infantil informació sobre
els recursos informàtics per a millorar la telerehabilitació de la patologia.
c) Avaluar específicament les propostes amb relació a la població vulnerable,
com pot ésser la infantojuvenil, en les convocatòries del Pla estratègic de recerca i
innovació en salut, tenint en compte l’àmbit de les convocatòries i amb el suport de
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.
d) Continuar oferint i a millorar el servei multidisciplinari de rehabilitació neuropsíquica, cognitiva i logopèdica per als infants afectats d’ictus.
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e) Presentar-li, en el si de la Comissió de Salut i quan s’hagi acabat d’elaborar,
l’estratègia integral per a millorar l’atenció de l’ictus infantil.
Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; el vicepresident de la Comissió en funcions de president, Xavier Quinquillà Durich

Resolució 224/XII del Parlament de Catalunya, sobre les dotacions
dels professionals sanitaris a l’àrea de Girona
250-00059/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 9, 17.01.2019, DSPC-C 153

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 17 de gener de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la reobertura del servei del CAP Doctor Joan Vilaplana, de Girona, durant els caps de setmana (tram. 250-00059/12),
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. 8570).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a revisar les dotacions dels professionals sanitaris de l’àrea de Girona per a respondre a les necessitats reals d’aquesta àrea.
Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 225/XII del Parlament de Catalunya, sobre la unitat
d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona
250-00066/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 9, 17.01.2019, DSPC-C 153

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 17 de gener de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la unitat d’hemodinàmica de l’Hospital
Joan XXIII, de Tarragona (tram. 250-00066/12), presentada pel Grup Parlamentari
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8571).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en funcionament abans que
acabi el 2019 l’ampliació de la unitat d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari
Joan XXIII de Tarragona per a atendre els pacients que actualment es deriven a centres hospitalaris de Barcelona.
Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou
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Resolució 226/XII del Parlament de Catalunya, sobre la reducció de
les llistes d’espera del sistema sanitari públic
250-00077/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 9, 17.01.2019, DSPC-C 153

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 17 de gener de 2019, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera del sistema
sanitari públic (tram. 250-00077/12), 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. 8575).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Aprovar un decret d’accessibilitat al sistema de salut amb una visió integral
dels serveis sanitaris per a assegurar la qualitat i l’equitat del sistema. En l’elaboració del decret s’haurà d’estudiar que els terminis de referència passin a ésser terminis màxims de garantia que els pacients puguin exigir. El decret, entre altres aspectes, haurà de:
1r. Garantir que l’atenció primària atengui les consultes programades en un termini màxim de quaranta-vuit hores, seguint criteris clínics, i que atengui els processos aguts el mateix dia que es produeixin.
2n. Garantir, d’acord amb el Pla nacional d’urgències de Catalunya, que en un
termini màxim de vint-i-quatre hores des de l’entrada a urgències el pacient accedeixi a un recurs d’hospitalització o sigui donat d’alta si les condicions clíniques així
ho determinen.
3r. Establir el mecanisme de reclamació i obligació del Servei Català de la Salut per a donar una alternativa en cas d’incompliment del termini màxim garantit.
En aquest supòsit s’haurà de proposar un altre centre que pugui complir el termini,
prioritzant sempre els centres de gestió pública.
b) Establir les mesures necessàries perquè les llistes d’espera comencin a comptar des del moment en què el metge pren la decisió clínica de derivació, no des del
dia en què s’ha programat efectivament.
c) Continuar aplicant el Pla integral per a la millora de les llistes d’espera sanitàries, amb uns objectius clars i amb calendari, pressupost i formes d’execució, per a
disminuir les llistes d’espera actuals, tant per a proves diagnòstiques i quirúrgiques
com per a visites a l’especialista.
d) Continuar fent un seguiment i una avaluació del sistema sanitari públic per a
detectar-hi i corregir-hi les demores excessives i les iniquitats territorials.
Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el sistema de factura electrònica eFac
250-00415/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la sessió 8, tinguda el 29.01.2019, DSPC-C 168.

Proposta de resolució sobre l’abandonament del sistema
d’identificació verificada de Catalunya
250-00469/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la sessió 8, tinguda el 29.01.2019, DSPC-C 168.

2.10.25. Propostes de resolució
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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
PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS
PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 29.11.2018

Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en comissió del secretari de Salut Pública (352-00189/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de
Salut Pública de l’Alt Pirineu i Aran (352-00190/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de
Salut Pública de Barcelona (352-00191/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de
Salut Pública de la Catalunya Central (352-00192/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de
Salut Pública del Camp de Tarragona (352-00193/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de
Salut Pública de Girona (352-00194/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de
Salut Pública de Lleida (352-00195/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de
Salut Pública de les Terres de l’Ebre (352-00196/12)
Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa Salut i Escola
(352-00197/12)
Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS) (35200198/12)
Proposta d’audiència en comissió del coordinador de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (352-00199/12)
Proposta d’audiència en comissió del president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (352-00200/12)
Proposta d’audiència en comissió del president de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (352-00201/12)
Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa de revisió de
menús escolars (352-00202/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del coordinador del Grup
de Vacunes del Departament de Salut (352-00203/12)
Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa de les malalties
de diagnòstic prenatal i de cribratge neonatal (352-00204/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Metges de
Barcelona (352-00205/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Metges de
Tarragona (352-00206/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Metges de
Lleida (352-00207/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Metges de
Girona (352-00208/12)
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (352-00209/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona (352-00210/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Farmacèutics de Lleida (352-00211/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Infermeres i
Infermers de Barcelona (352-00212)/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Infermeres i
Infermers de Tarragona (352-00213/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Infermeres i
Infermers de Lleida (352-00214/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Infermeres i
Infermers de Girona (352-00215/12)
Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa de les malalties
infeccioses (352-00216/12)
Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa d’atenció a les
drogodependències (352-00217/12)
Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa «Beveu menys»
(352-00218/12)
Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa «Aquí sí» (35200219/12)
Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa de prevenció,
control i atenció al VIH, les infeccions de transmissió sexual i les hepatitis víriques
(352-00220/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i la Sida de Catalunya (35200221/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Xarxa d’Unitats de
Salut Laboral (352-00222/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (352-00223/12)
Proposta d’audiència en comissió del coordinador de la docència de postgrau en
salut pública (352-00224/12)
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Villalbí, president de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (352-00225/12)
Proposta d’audiència en comissió d’Andreu Segura, expert i vocal de la Comissió de Bioètica de Catalunya i del Consell Assessor de Salut Pública de Catalunya
(352-00226/12)
Proposta d’audiència en comissió d’Antoni Plasència, director general de l’Institut de Salut Global de Barcelona (352-00227/12)
Proposta d’audiència en comissió de Miquel Porta Serra, catedràtic de salut pública de la Universitat Autònoma de Barcelona (352-00228/12)
Proposta d’audiència en comissió de Jordi Baroja i Benlliure, president de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears (352-00229/12)
Proposta d’audiència en comissió de Magda Campins Martí, cap de servei de
medicina preventiva de l’Hospital de la Vall d’Hebron (352-00230/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya (352-00231/12)
Proposta d’audiència en comissió del sub-director general de Coordinació de Salut Pública (352-00232/12)
Proposta d’audiència en comissió del secretari de Salut Pública (352-00233/12)
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Metges de
Barcelona (352-00234/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Metges de Catalunya
(352-00235/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Veterinaris
de Barcelona (352-00236/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de Veterinaris
de Barcelona (352-00237/12)
Proposta d’audiència en comissió de Manel Balcells i Díaz, president del Consell
Assessor de Salut (352-00238/12)
Proposta d’audiència en comissió de José Vicente Fernández García, responsable
del Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya (352-00239/12)
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Proposta d’audiència en comissió de Gemma Tarafa Orpinell, presidenta de
l’Agència de Salut Pública de Barcelona (352-00240/12)
Proposta d’audiència en comissió de Carme Borrell Thió, gerent de l’Agència de
Salut Pública de Barcelona (352-00241/12)
Proposta d’audiència en comissió d’Antoni Sisó Almirall, president de la Societat
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (352-00242/12)
Proposta d’audiència en comissió de Ricard Vizcarra Miquel, president del Col·
legi d’Ambientòlegs de Catalunya (352-00243/12)
Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Villalbí, cap de l’Àrea de Qualitat i Processos de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (352-00244/12)
Proposta d’audiència en comissió de Josep Lluís de Peray Baiges, diplomat en
salut pública i especialista en medicina familiar i comunitària (352-00245/12)
Proposta d’audiència en comissió de Jordi Sunyer Deu, cap del Programa d’Infància i Medi Ambient de l’Institut de Salut Global de Barcelona (352-00246/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya (352-00247/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques (352-00248/12)
Proposta d’audiència en comissió de Jordi Baroja Benlliure, president de la Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears (352-00249/12)
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya (352-00302/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques (352-00303/12)
Proposta d’audiència en ponència de Catalina Chamorro, cap del Servei de Salut
Pública de la Diputació de Barcelona (352-00304/12)
Proposta d’audiència en ponència de Jordi Baroja, president de la Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears (352-00305/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comunitària (352-00306/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (352-00307/12)
Proposta d’audiència en ponència de Carme Borrell, gerent de l’Agència de Salut
Pública de Barcelona (352-00308/12)
Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Plasència, director general de l’Institut de Salut Global de Barcelona (352-00309/12)
Proposta d’audiència en ponència de Marina Geli, exconsellera de Salut (35200310/12)
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (352-00311/12)
Proposta d’audiència en ponència de Miquel Porta, catedràtic de medicina preventiva i salut pública de la Universitat Autònoma de Barcelona (352-00312/12)
Proposta d’audiència en ponència de Mercè Bieto, subdirectora regional de Salut
Pública a Lleida i l’Alt Pirineu i Aran (352-00313/12)
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Proposta d’audiència en ponència de María Ángeles Maestro Martín, metgessa i
membre de la Coordinadora Antiprivatització de la Sanitat (352-00336/12)
Proposta d’audiència en ponència de Carles Muntaner, catedràtic de la Bloomberg Faculty of Nursing i de la Dalla Lana School of Public Health de la Universitat
de Toronto (352-00337/12)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES
Comissió de Salut, 13.12.2018, DSPC-C 141

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts acordades en
Ponència

Compareixença en ponència d’Antoni Sisó Almirall, president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (353-00072/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació d’Infermeria
Familiar i Comunitària de Catalunya (353-00073/12)
Compareixença en ponència de Carme Borrell Thió, gerent de l’Agència de Salut
Pública de Barcelona (353-00074/12)
Compareixença en ponència de Catalina Chamorro, cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona (353-00075/12)
Compareixença en ponència d’Antoni Plasència, director general de l’Institut de
Salut Global de Barcelona (353-00077/12)
Compareixença en ponència de Miquel Porta Serra, catedràtic de salut pública
de la Universitat Autònoma de Barcelona (353-00078/12)
Compareixença en ponència de Jordi Baroja i Benlliure, president de la Societat
de Salut Pública de Catalunya i Balears (353-00079/12)
Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de
Catalunya (353-00080/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (353-00081/12)
Compareixença en ponència de Marina Geli, exconsellera de Salut (353-00082/12)
Propostes d’audiència d’organitzacions i grups socials retirades

Proposta d’audiència en comissió del secretari de Salut Pública (352-00189/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de
Salut Pública de l’Alt Pirineu i Aran (352-00190/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de
Salut Pública de Barcelona (352-00191/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de
Salut Pública de la Catalunya Central (352-00192/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de
Salut Pública del Camp de Tarragona (352-00193/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de
Salut Pública de Girona (352-00194/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de
Salut Pública de Lleida (352-00195/12)
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Equip Territorial de
Salut Pública de les Terres de l’Ebre (352-00196/12)
Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa Salut i Escola
(352-00197/12)
Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS) (35200198/12)
Proposta d’audiència en comissió del coordinador de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (352-00199/12)
Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa de revisió de
menús escolars (352-00202/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del coordinador del Grup
de Vacunes del Departament de Salut (352-00203/12)
Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa de les malalties
de diagnòstic prenatal i de cribratge neonatal (352-00204/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Metges de
Barcelona (352-00205/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Metges de
Tarragona (352-00206/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Metges de
Lleida (352-00207/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Metges de
Girona (352-00208/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (352-00209/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona (352-00210/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Farmacèutics de Lleida (352-00211/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Infermeres i
Infermers de Barcelona (352-00212/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Infermeres i
Infermers de Tarragona (352-00213/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Infermeres i
Infermers de Lleida (352-00214/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Infermeres i
Infermers de Girona (352-00215/12)
Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa de les malalties
infeccioses (352-00216/12)
Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa d’atenció a les
drogodependències (352-00217/12)
Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa «Beveu menys»
(352-00218/12)
Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa «Aquí sí» (35200219/12)
Proposta d’audiència en comissió del coordinador del Programa de prevenció,
control i atenció al VIH, les infeccions de transmissió sexual i les hepatitis víriques
(352-00220/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i la Sida de Catalunya (35200221/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Xarxa d’Unitats de
Salut Laboral (352-00222/12).
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (352-00223/12)
Proposta d’audiència en comissió del coordinador de la docència de postgrau en
salut pública (352-00224/12)
Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Villalbí, president de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (352-00225/12)
Proposta d’audiència en comissió d’Andreu Segura, expert i vocal de la Comissió de Bioètica de Catalunya i del Consell Assessor de Salut Pública de Catalunya
(352-00226/12)
Proposta d’audiència en comissió de Magda Campins Martí, cap de servei de
medicina preventiva de l’Hospital de la Vall d’Hebron (352-00230/12)
Proposta d’audiència en comissió del sub-director general de Coordinació de Salut Pública (352-00232/12)
Proposta d’audiència en comissió del secretari de Salut Pública (352-00233/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Metges de
Barcelona (352-00234/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Metges de Catalunya
(352-00235/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Veterinaris
de Barcelona (352-00236/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de Veterinaris
de Barcelona (352-00237/12)
Proposta d’audiència en comissió de José Vicente Fernández García, responsable
del Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya (352-00239/12)
Proposta d’audiència en comissió de Gemma Tarafa Orpinell, presidenta de
l’Agència de Salut Pública de Barcelona (352-00240/12)
Proposta d’audiència en comissió de Ricard Vizcarra Miquel, president del Col·
legi d’Ambientòlegs de Catalunya (352-00243/12)
Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Villalbí, cap de l’Àrea de Qualitat i Processos de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (352-00244/12)
Proposta d’audiència en comissió de Josep Lluís de Peray Baiges, diplomat en
salut pública i especialista en medicina familiar i comunitària (352-00245/12)
Proposta d’audiència en comissió de Jordi Sunyer Deu, cap del Programa d’Infància i Medi Ambient de l’Institut de Salut Global de Barcelona (352-00246/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (352-00311/12)
Proposta d’audiència en ponència de Miquel Porta, catedràtic de medicina preventiva i salut pública de la Universitat Autònoma de Barcelona (352-00312/12)
Proposta d’audiència en ponència de Mercè Bieto, subdirectora regional de Salut
Pública a Lleida i l’Alt Pirineu i Aran (352-00313/12)
Proposta d’audiència en ponència de María Ángeles Maestro Martín, metgessa i
membre de la Coordinadora Antiprivatització de la Sanitat (352-00336/12)
Proposta d’audiència en ponència de Carles Muntaner, catedràtic de la Bloomberg Faculty of Nursing i de la Dalla Lana School of Public Health de la Universitat
de Toronto (352-00337/12)
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TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS
I EXPERTS
«Ponència: Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya»,
22.01.2019, 29.01.2019

El dia 22 de gener de 2019
Compareixença en ponència d’Antoni Sisó Almirall, president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (353-00072/12)
Compareixença en ponència de Carme Borrell Thió, gerent de l’Agència de Salut
Pública de Barcelona (353-00074/12)
Compareixença en ponència de Catalina Chamorro, cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona (353-00075/12)
Compareixença en ponència de Marina Geli, exconsellera de Salut (353-00082/12)
El dia 29 de gener de 2019
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació d’Infermeria
Familiar i Comunitària de Catalunya (353-00073/12)
Compareixença en ponència d’Antoni Plasència, director general de l’Institut de
Salut Global de Barcelona (353-00077/12)
Compareixença en ponència de Miquel Porta Serra, catedràtic de medicina preventiva i salut pública de la Universitat Autònoma de Barcelona (353-00078/12)
Compareixença en ponència de Jordi Baroja i Benlliure, president de la Societat
de Salut Pública de Catalunya i Balears (353-00079/12)
Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de
Catalunya (353-00080/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (353-00081/12)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: 15 dies hàbils (de l’1.02.2019 al 21.02.2019).
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.
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3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00034/12
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’AFERS INSTITUCIONALS

Al President del Parlament

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 30 de gener de
2019, ha estudiat el text de la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de
Catalunya i de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 202-00034/12),
l’informe de la ponència i les esmenes presentades pels grups parlamentaris.
Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 120.6 i 7 del Reglament del Parlament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir
el dictamen següent:
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
Preàmbul

La Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, modifica l’article 5 del text refós
de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
4/2003, del 4 de novembre, i determina que qualsevol modificació de les demarcacions comarcals s’ha de fer per llei, excepte quan es tracti de modificacions que afectin parts de termes municipals i siguin conseqüència de la modificació dels límits
dels corresponents termes municipals. D’aquesta manera, es constata la voluntat del
Parlament de Catalunya que el mapa comarcal de Catalunya es determini per llei.
Simultàniament s’aprova la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, que es configura com un ens local supramunicipal de caràcter territorial integrat pels municipis de la conurbació de Barcelona a què fa referència l’article 2 de la dita llei, entre els quals hi ha vinculacions econòmiques i socials que fan
necessària la planificació de polítiques públiques i la implantació de serveis d’una
manera conjunta, i en els quals hi ha integrats els municipis que conformen la comarca del Barcelonès.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona exerceix les competències que li atribueix la
Llei 31/2010, les que li poden atribuir altres lleis i, amb l’acceptació prèvia, les que
li deleguen els municipis i altres administracions; mentre que els consells comarcals
del seu àmbit territorial exerceixen les competències i les funcions pròpies que no
s’atribueixen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
D’altra banda, el Consell Comarcal del Barcelonès es constitueix el 9 de març de
1988, i ha exercit les competències que li són pròpies, a l’empara del text refós de la
Llei de l’organització comarcal de Catalunya. Durant gairebé trenta anys d’història,
el Consell Comarcal ha exercit competències d’ordenació del territori, ha gestionat
serveis socials, esportius i de l’àmbit de l’ensenyament, ha impulsat activitats i programes dirigits als joves, ha creat el Centre Comarcal d’Atenció d’Animals de Companyia, ha fet obres de regeneració i millora urbanística, ha promogut i gestionat habitatges amb protecció oficial, estacionaments urbans i dotacions públiques, i ha dut
a terme funcions clau per al territori, com ara el desenvolupament de la Ronda Verda i el manteniment integral de les rondes de Barcelona. No obstant això, no es pot
desconèixer la realitat de la superposició de funcions, activitats i serveis del Consell
Comarcal del Barcelonès i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ja que tots els municipis del Consell Comarcal estan inclosos a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Paral·lelament, la reforma de l’organització territorial i de l’àmbit local a Catalunya és una de les prioritats del Govern de la Generalitat, amb què s’ha de donar resposta a les necessitats dels governs locals de Catalunya i, simultàniament, reestruc3.01.02. Proposicions de llei
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turar els diferents nivells d’administració que hi ha a Catalunya, sota els paràmetres
de racionalització, simplificació, eficiència, diferenciació, cohesió i sostenibilitat.
En data del 15 de març de 2017, els òrgans de govern del Consell Comarcal del
Barcelonès aproven una moció que insta la Generalitat i el Parlament a iniciar el
procediment de supressió de la institució, per la qual cosa cal adoptar les mesures
normatives necessàries per a donar cobertura a aquesta situació i, simultàniament,
garantir l’exercici de les competències que li són pròpies.
Ara bé, el procés de traspàs de les funcions i competències del Consell Comarcal
del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents afectats per la supressió hauria d’estar presidit pels principis de garantia a la ciutadania,
en favor del perfeccionament, la racionalització i la sostenibilitat de tots els serveis
i activitats que actualment presta l’Administració comarcal per tal de contribuir a
la millora de la qualitat de vida de les més de dos milions de persones que viuen al
territori, tot garantint al mateix temps els drets dels treballadors comarcals i dels
organismes, entitats i empreses vinculats o dependents afectats per la supressió, a
l’empara de l’article 44 de l’Estatut dels treballadors.
Per imperatiu legal, cal una norma amb rang de llei que reguli la supressió del
Consell Comarcal del Barcelonès i, alhora, garanteixi l’exercici de les seves competències amb relació als ciutadans dels municipis de la comarca.
Article 1. Supressió del Consell Comarcal del Barcelonès

Se suprimeix el Consell Comarcal del Barcelonès i els òrgans que, d’acord amb
el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, el constitueixen.
Article 2. Distribució de competències, activitats i serveis

1. Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del
Barcelonès s’han de distribuir, per decret del Govern, d’acord amb els criteris següents:
a) El principi d’autonomia local.
b) Les regles de distribució de competències entre els ens locals, establertes per
la legislació de règim local i, si escau, per la legislació sectorial.
c) La naturalesa de les competències exercides pel Consell Comarcal del Barcelonès.
d) La necessitat o conveniència de mantenir formes de gestió supramunicipal
de les activitats i els serveis, especialment per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
d bis) La titularitat de les competències i dels béns afectats als serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.
e) L’aplicació dels principis de racionalització, simplificació, diferenciació, subsidiarietat, cohesió, eficiència econòmica i sostenibilitat i suficiència financera, per a
garantir el correcte funcionament dels serveis i les activitats concernits.
2. Les competències exercides pel Consell Comarcal del Barcelonès per delegació, per encàrrec de gestió o per mitjà d’altres fórmules de col·laboració interadministrativa dels municipis, d’altres administracions locals o de l’Administració de la
Generalitat han d’ésser assumides per l’administració titular de la competència, sens
perjudici que se’n pugui acordar la delegació, encàrrec de gestió o altres formes de
col·laboració interadministrativa a altres administracions públiques.
Article 3. Comissió mixta

1. S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Generalitat, dels municipis de la comarca del Barcelonès i del Consell Comarcal del Barcelonès, perquè elabori una proposta de distribució de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès. També han de formar part
d’aquesta comissió representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les altres
administracions supramunicipals quan siguin directament afectades per la supressió
del Consell Comarcal del Barcelonès, i representants dels treballadors del Consell
3.01.02. Proposicions de llei
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Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents, que han d’assistir a les reunions amb veu i sense vot quan es debatin temes
que els afectin laboralment.
2. La proposta que ha d’elaborar la comissió mixta ha d’incloure, com a mínim:
a) La distribució dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal dels
quals, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, són titulars el Consell Comarcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i empreses vinculats o dependents.
b) El calendari i els procediments per a materialitzar els traspassos en favor de
l’entitat que en cada cas es determini, amb la identificació dels drets, obligacions,
béns, personal, contractes, convenis o altres mecanismes de col·laboració.
c) La distribució, total o parcial, de les quantitats del Fons de cooperació local
assignades al Consell Comarcal del Barcelonès en l’exercici vigent entre les entitats
locals que correspongui per raó dels serveis traspassats.
d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats
i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i
empreses vinculats o dependents.
3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Genera
litat competent en matèria d’Administració local en el termini de tres mesos a comptar del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la proposta,
la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta de la representació dels treballadors
del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents.
4. La comissió mixta s’ha de constituir en el termini d’un mes a comptar de la
data d’entrada en vigor d’aquesta llei.
Article 4. Tramitació i aprovació de la proposta de la comissió mixta

1. El departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local
ha de sotmetre la proposta de la comissió mixta, a què fa referència l’article 3, a
audiència dels municipis i de les entitats supramunicipals afectats i a dictamen del
Consell de Governs Locals.
2. Si s’han produït discrepàncies en el si de la comissió mixta durant l’elaboració
de la proposta, aquestes s’hi han d’adjuntar. En aquest cas, el Govern ha d’elevar la
proposta i les discrepàncies formulades al Parlament perquè s’hi pronunciï.
3. El Govern ha d’aprovar per decret la distribució i el traspàs de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents, d’acord amb la proposta presentada
per la comissió mixta i, si escau, amb la decisió parlamentària a què fa referència
l’apartat 2.
Article 5. Subrogació en les relacions jurídiques i els drets del personal

1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i
serveis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en les
relacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del
Barcelonès i pels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents afectats
per la supressió.
2. S’han de respectar i garantir, de manera específica, els drets i les condicions
laborals de qualsevol naturalesa dels funcionaris i el personal del Consell Comarcal
del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents afectats per la supressió.
Disposició addicional primera. Règim especial de la comarca del
Barcelonès

La representació i gestió dels interessos de la comarca del Barcelonès correspon,
com a excepció al règim general establert pel text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, als
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ens locals que d’acord amb aquesta llei assumeixen les competències, les activitats i
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.
Disposició addicional segona. Funcionaris d’habilitació estatal

1. La supressió del Consell Comarcal del Barcelonès comporta, d’acord amb la
normativa vigent, la supressió dels llocs de treball reservats a personal funcionari
d’habilitació nacional i el cessament dels funcionaris que els ocupaven amb destinació definitiva.
2. Els funcionaris a què fa referència l’apartat 1 han d’obtenir noves destinacions
d’acord amb el que estableix el Reial decret 128/2018, del 16 de març, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional.
Disposició transitòria. Continuïtat de la prestació dels serveis

1. Mentre no es produeixi el traspàs efectiu a les altres administracions o entitats
públiques dels serveis, activitats, drets i obligacions de què són titulars el Consell
Comarcal del Barcelonès i els organismes, entitats i empreses que en depenen, la
gestió i la prestació corresponen a aquest organisme i als organismes, entitats i empreses que en depenen, que han de mantenir els mitjans i fons necessaris per a garantir el funcionament normal dels serveis i les activitats.
2. Les administracions públiques i les entitats responsables del finançament del
Consell Comarcal del Barcelonès han de garantir que aquest disposi dels recursos
necessaris per a donar compliment al que estableix l’apartat 1.
Disposició derogatòria

Resten derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin al que
disposa aquesta llei.
Disposició final primera. Habilitació pressupostària

Els preceptes d’aquesta llei que comportin la realització de despeses amb càrrec
als pressupostos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor
de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Disposició final segona. Desplegament reglamentari

S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions reglamentàries necessàries
per a desplegar i aplicar aquesta llei.
Disposició final tercera. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; el president de la Comissió,
Jean Castel Sucarrat

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS

Esmena 1
GP de Ciutadans (2)
De modificació de l’article 1 que passaria a tenir el següent redactat

Article 1. Supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
1. Es suprimeix el Consell Comarcal del Barcelonès i els òrgans que, d’acord
amb el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, el constitueixen.
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2. Com a conseqüència de la supressió a què fa referència l’apartat 1, resta modificada la divisió comarcal de Catalunya, de la qual deixa de formar part la comarca
del Barcelonès.
Esmena 2
GP de Ciutadans (3)
De modificació de l’article 2 que passaria a tenir el següent redactat

1. Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del
Barcelonès s’han de distribuir per decret del Govern, prioritzant la seva gestió supramunicipal i d’acord amb els criteris següents:
a) El principi d’autonomia municipal.
Esmena 35
GP de Ciutadans (7)
D’addició de la disposició addicional primera que passaria a tenir el següent redactat

El règim especial previst i establert per la comarca del Barcelonès es podrà estendre i ampliar a altres territoris de Catalunya que ho sol·licitin, sempre que comptin i tinguin el consentiment per part dels municipis afectats i dels consells comarcals corresponents a aquests municipis.

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM

Esmena 18
GP de Catalunya en Comú Podem (4)
D’addició al punt 3 de l’article 3

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local en el termini de sis mesos a comptar
del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la proposta,
la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta de la representació unitària dels empleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses
vinculats o dependents.

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA
CONSTITUENT

Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
D’addició a l’article 2.1

Article 2. Distribució de competències, activitats i serveis
1. Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del
Barcelonès s’han de distribuir preferentment entre els municipis de la comarca, per
decret del Govern, prèvia informació favorable del plenari del Consell Comarcal,
d’acord amb els criteris següents:
a) El principi d’autonomia municipal.
b) Les regles de distribució de competències entre els ens locals, establertes per
la legislació de règim local i, si escau, per la legislació sectorial.
c) La naturalesa i titularitat de les competències exercides pel Consell Comarcal
del Barcelonès.
d) La necessitat o conveniència de mantenir formes de gestió supramunicipal
de les activitats i els serveis, especialment per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
e) L’aplicació dels principis de racionalització, simplificació, diferenciació, subsidiarietat, cohesió, eficiència econòmica i sostenibilitat financera, per a garantir el
correcte funcionament dels serveis i les activitats concernits.
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Esmena 16
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
De modificació a l’article 3.3

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local en el termini de sis mesos a comptar
del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la proposta, la
comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta dels sindicats representants de la representació unitària dels empleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents.
Esmena 20
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
D’addició d’un punt 3.3 a)

a) Abans de presentar la proposta s’hauran de negociar les condicions de subrogació que tinguin afectació sobre les relacions laborals amb la representació unitària dels treballadors del Consell Comarcal del Barcelonès i organismes, entitats i
empreses dependents afectats per la supressió.
Esmena 39
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (10)
D’addició de Disposició transitòria bis

Amb caràcter previ a la redacció de la proposta referida a l’article 3.2 de la present llei, s’elaborarà una auditoria externa al Consell Comarcal del Barcelonès per
tal de reflectir fidelment la situació econòmica i serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal de què actualment és titular el Consell Comarcal del Barcelonès i
les seves entitats vinculades o dependents, així com el mecanisme de presa de decisions estratègiques d’aquestes últimes.

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA

Esmena 12
SP del Partit Popular de Catalunya (2)
De supressió a la lletra c de l’apartat 2 de l’article 3

c) La distribució, total o parcial, de les quantitats del Fons de Cooperació Local
assignades al Consell Comarcal del Barcelonès entre les entitats locals que correspongui.
Esmena 17
SP del Partit Popular de Catalunya (4)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 3

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local en el termini de quatre mesos a
comptar del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la
proposta, la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta dels sindicats representants
dels empleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents.
Esmena 19
SP del Partit Popular de Catalunya (5)
De modificació de l’apartat 4, de l’article 3

4. La comissió mixta s’ha de constituir en el termini de quinze dies a comptar de
la data d’entrada en vigor d’aquesta llei.
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Esmena 36
SP del Partit Popular de Catalunya (8)
D’addició d’una nova disposició addicional segona

Disposició addicional segona. D’addició d’una Disposició addicional al Decret
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya
«S’addiciona la Disposició addiciona quarta al Decret Legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya, amb el redactat següent:
»Disposició addicional quarta. Règim especial de gestió de les competències comarcals
»1. El Parlament, mitjançant llei, pot reconèixer un règim especial de gestió de les
competències regulades al Títol IV d’aquesta Llei podent atribuir-les, enlloc al consell
comarcal, a les administracions municipals i supramunicipals que actuen en el territori.
»2. Els tràmits per acollir-se al règim especial de gestió de les competències comarcals previstes al Títol IV d’aquesta Llei pot iniciar-se amb el consentiment exprés dels municipis afectats i dels consells comarcals als que aquests pertanyen.»
Esmena 40
SP del Partit Popular de Catalunya (9)
D’addició d’una nova disposició transitòria segona

Disposició transitòria segona. Supressió efectiva del Consell Comarcal del Barcelonès
Finalitzat el mandat del Consell Comarcal del Barcelonès sorgit de les eleccions
municipals de maig de 2015 i iniciats els tràmits previstos en aquesta Llei per a fer
efectiva la supressió d’aquesta administració supramunicipal, de forma excepcional
no s’iniciaran els tràmits per a constituir el Consell Comarcal del Barcelonès fruit
de les eleccions municipals de maig de 2019.

ESMENA TRANSACCIONAL ENTRE LES ESMENES 6 (GP CS), 9 (SP CUP-CC), 10
(SP PPC) I 11 (GP CATECP)

Article 3
S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Generalitat, una representació unitària dels treballadors i treballadores del Consell Comarcal del Barcelonès, organismes, entitats i empreses dependents afectats per la
supressió, amb veu i vot, així com dels municipis de la comarca del Barcelonès i
del Consell Comarcal del Barcelonès, que garanteixi la representació dels grups
polítics que formen part del Consell, amb veu.
Elaborarà una proposta de distribució de les competències, les activitats i els
serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.
També han de formar part d’aquesta comissió representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les altres administracions supramunicipals quan siguin
directament afectades per la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès.

Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del
maltractament infantil
202-00037/12
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (de l’1.02.2019 al 14.02.2019).
Finiment del termini: 15.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.
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Proposició de llei per a l’eliminació dels mòduls prefabricats dels
centres educatius públics de Catalunya
202-00038/12
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (de l’1.02.2019 al 14.02.2019).
Finiment del termini: 15.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00039/12
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (de l’1.02.2019 al 14.02.2019).
Finiment del termini: 15.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i
de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
202-00040/12
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (de l’1.02.2019 al 14.02.2019).
Finiment del termini: 15.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2001, del 28 de
desembre, de mesures fiscals i administratives
202-00041/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 27041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent:
Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2001, de 28 de desembre,
de mesures fiscals i administratives
Antecedents

Objecte de la proposició de llei
L’objecte d’aquesta proposició de llei és reformar el tipus de gravamen de l’impost d’actes jurídics documentats aplicable als documents que formalitzin l’atorgament de préstecs amb garantia hipotecària.
Normativa afectada
Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
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Capacitat normativa
La legislació vigent reconeix competències normatives a les comunitats autònomes en matèria de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics do
cumentats a l’article 19, apartat dos. d, de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre,
de finançament de les comunitats autònomes i a l’article 49 de la Llei 22/2009, de
18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats
autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries.
En relació a la modalitat del tribut referida als actes jurídics documentats, les
lleis esmentades reconeixen la potestat normativa de les comunitats autònomes de
regular el tipus de gravamen aplicable als documents notarials a l’article 49, apartat 1, lletra a de la norma vigent de regulació del sistema de finançament autonòmic,
i a l’esmentat article 19, apartat dos. d, de la Llei orgànica 8/1980.
D’altra banda, la Disposició Addicional Setena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, així com la Llei 16/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tributs de
l’Estat a la Comunitat Autònoma de Catalunya i de fixació de l’abast i les condicions
de la cessió, estableixen que l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats és un tribut amb rendiment íntegrament cedit a la Comunitat Autònoma de Catalunya.
Necessitat i incidència social
La modificació per part del Govern de l’Estat de la regulació de l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats respecte al fet imposable
corresponent als documents notarials de formalització de préstecs amb garantia hipotecària, la qual determina al creditor com a subjecte passiu de l’impost en aquests
supòsits, és a dir, a les entitats bancàries, obre una finestra d’oportunitat per tal de
gravar aquests fets amb un tipus impositiu major. D’aquesta manera, s’incrementa la
recaptació tributària de la Generalitat de Catalunya amb una modificació que augmenta la pressió fiscal únicament sobre les entitats que han estat les principals causant de la crisi econòmica de 2008 i de les seves conseqüències socials.
Exposició de motius
I

L’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats és un tribut estatal indirecte que grava tres modalitats de fets imposables consistents en les
transmissions patrimonials oneroses, les operacions societàries i els actes jurídics
documentats.
Respecte a aquest tercer àmbit, l’Estat ha cedit a les comunitats autònomes la
capacitat normativa de regular el tipus de gravamen dels documents notarials a través de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats
autònomes i de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema
de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut
d’Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries.
En l’actualitat, aquesta potestat de regulació es concreta a Catalunya en la Llei
21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, la qual estableix
en el seu article setè el tipus de gravamen de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats aplicable als documents notarials. El precepte esmentat va ser modificat pel Decret llei 6/2018, de 13 de novembre, relatiu al tipus
de gravamen aplicable a les escriptures públiques que documenten l’atorgament de
préstecs o crèdits amb garantia hipotecària, de tal manera que actualment existeix,
segons determina l’apartat b de l’article 7 de la Llei 21/2001, un tipus incrementat del 2,5% aplicable a aquells documents en què s’hagi renunciat a l’exempció en
l’IVA d’acord amb el que disposa l’article 20.2 de la Llei de l’Estat 37/1992, del 28
de desembre, de l’impost sobre el valor afegit; un tipus bonificat del 0,1% recollit a
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l’apartat c pel cas de documents que formalitzin la constitució i la modificació de
drets reals a favor d’una societat de garantia recíproca amb domicili social a Catalunya; i, finalment, un tipus general regulat per l’apartat e de l’1,5%.
Aquesta reforma implementada a través del Decret llei 6/2018 que va eliminar
els tipus reduïts inclosos als incisos a i d de l’article comentat, responia a la modificació aprovada pel Govern de l’Estat a través del Reial Decret-llei 17/2018, de 8 de
novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial Decret legislatiu
1/1993, de 24 de setembre. Amb aquesta norma el govern estatal va determinar que,
en el cas de les escriptures de constitució de préstecs amb garantia hipotecària, es
considera subjecte passiu de l’impost al prestador. Així es superava la situació d’inseguretat jurídica generada al respecte pel Tribunal Suprem que va resoldre en contra de tres sentències pel propi òrgan judicial que en aquest cas l’impost havia de ser
abonat pels deutors del préstec.
No podem oblidar que la crisi econòmica de 2008, que s’ha saldat amb un rescat
bancari que ha costat a l’Estat aproximadament 64.000 milions d’euros, segons l’última publicació al respecte del Banc d’Espanya, ha augmentat significativament la
desigualtat social, la qual segueix una tendència creixent que requereix de l’actuació
inexcusable dels poders públics. Aquesta realitat posa de manifest que les entitats
bancàries, en part causant de la crisi financera degut a la seva política irresponsable
de generació de riscos sistèmics amb l’objectiu d’augmentar els seus beneficis privats, han estat les principals beneficiades de les mesures implementades per superar
la crisi econòmica mentre que la ciutadania ha patit una degradació rellevant de les
seves condicions de vida i un augment de les taxes d’exclusió social.
En aquest context, per tal de reduir les desigualtats amb polítiques decidides de
redistribució de la riquesa, l’augment de l’impost d’actes jurídics documentats en els
casos en què el subjecte passiu són les entitats bancàries és una mesura de justícia
que tradueix la necessària responsabilitat corporativa de la banca en aportacions
concretes a la societat i que tindrà efectes mínims sobre els seus resultats empresarials, si tenim en compte els seus beneficis ingents que arriben a 8.600 milions d’euros durant els primers sis mesos de 2018.
L’augment proposat en el tipus aplicable a les escriptures de constitució de préstec amb garantia hipotecària al 2%, generaria un increment de la recaptació en
aproximadament 76.000.000 d’euros, és a dir, un 20% més de recaptació total per
l’impost d’actes jurídics documentats, en base a les dades de l’última Memòria Tributària de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats publicada pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda corresponents
a l’exercici 2016.
En un context de creixement de les desigualtats, la reforma proposada és un
exemple d’una política real per augmentar els ingressos de la Generalitat i així garantir els serveis públics i les polítiques socials mitjançant modificacions normatives
que exigeixin un major esforç fiscal a les rendes més elevades, en aquest cas, a les
entitats bancàries.
II

La proposta incorpora una única modificació referida a l’article 7 de la Llei
21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, de tal manera que
es crea un nou tipus de gravamen del 2% per a l’impost sobre actes jurídics documentats aplicable als documents que formalitzin l’atorgament de préstecs amb garantia hipotecària.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
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Proposició de llei
Article únic. Modificació de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de
mesures fiscals i administratives

S’introdueix a l’actual article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, una nova lletra e amb el contingut que s’indica i es modifica l’enumeració de l’incís posterior amb l’ordre següent:
«e) El 2%, en el cas d’escriptures de préstec amb garantia hipotecària.
f) L’1,5%, en el cas d’altres documents.»
Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 22 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

3.01.03.

Decrets llei

Decret llei 2/2019, del 22 de gener, de modificació de la Llei
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per tal
d’incorporar mesures contra els trastorns de la conducta alimentària
203-00010/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 27317 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.01.2019

Acord: La Mesa ha pres coneixement del Decret llei 2/2019, de 22 de gener, del Codi
de consum de Catalunya, per tal d’incorporar mesures contra els trastorns de la conducta alimentària, publicat al DOGC 7795, i ha manifestat que el termini de 30 dies
perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 155 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 25 de gener de 2019.
A la Mesa del Parlament

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 22 de gener de 2019, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera d’Empresa i Coneixement, s’aprova la iniciativa
SIG19EMC0027 Projecte de decret llei de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de
juliol, del Codi de consum de Catalunya, per tal d’incorporar mesures contra els
trastorns de la conducta alimentària.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 24 de gener de 2019.
Decret llei 2/2019, de 22 de gener, de modificació de la Llei 22/2010,
de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per tal d’incorporar
mesures contra els trastorns de la conducta alimentària.
El president de la Generalitat de Catalunya,

Sia notori a tots els ciutadans i ciutadanes que el Govern ha aprovat i jo, d’acord
amb el que estableix l’article 67.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo
el següent
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Decret llei
Exposició de motius

Els trastorns de la conducta alimentària (d’ara endavant TCA) són trastorns mentals i del comportament, d’etiopatogènia multidimensional resultat de la interacció
de diferents causes d’origen biològic, psicològic, familiar i sociocultural, que comporten greus anomalies en el comportament alimentari. S’entén, doncs, que el símptoma extern podria ser una alteració de la conducta alimentària (restriccions calòriques severes, no fer els àpats principals, afartades amb conductes de purga posterior,
negació a menjar determinats aliments, vòmit autoinduït, ús de laxants o d’altres
fàrmacs o productes, amb l’inici o l’augment de l’activitat física per incrementar la
despesa energètica en determinats casos, totes elles amb l’objectiu bàsic de perdre
pes). Però l’origen d’aquests trastorns s’hauria d’explicar a partir d’alteracions de tipus psicològic (descontentament amb la imatge corporal amb una preocupació important pel pes, autoestima baixa, percepció errònia de les mides corporals pròpies,
nivell elevat d’insatisfacció personal, por de madurar, índexs elevats d’autoexigència, idees distorsionades pel que fa al pes o al menjar, entre d’altres).
Aquests trastorns suposen la tercera malaltia crònica més prevalent en les dones
adolescents després de l’obesitat i l’asma. A Catalunya, els TCA afecten actualment
el 5% de la població adolescent i jove. És preocupant, també, que un 11% dels nois
i les noies estiguin duent a terme conductes que els poden portar a patir una malaltia d’aquest tipus. Aquestes dades epidemiològiques es tradueixen en el fet que,
de mitjana, hi ha 1,5 alumnes per aula patint aquestes malalties. L’afectació entre
nois i noies és diferent: per cada 9 noies que pateixen un trastorn de la conducta alimentària trobem un noi. Aquestes xifres ens indiquen que el grup més vulnerable
a patir aquestes malalties són les noies joves i adolescents (entre 12 i 24 anys). Tot
i que les persones afectades per un TCA es poden recuperar si reben un tractament
especialitzat (el 70% dels afectats/ades es recuperen), no s’ha d’oblidar que la taxa
de mortalitat se situa al voltant del 5% i que la mitjana de tractament ronda els 4-5
anys de durada. L’origen d’aquestes malalties és multicausal pel que fa a l’inici i al
seu desenvolupament: interactuen múltiples factors (personals, genètics, ambientals
i socials).
L’apologia de l’anorèxia i la bulímia nervioses a Internet (col·loquialment coneguts com a continguts «pro Ana» i «pro Mia») des de diferents webs, blogs, xats i
xarxes socials s’ha convertit en els darrers anys, pel que fa al desenvolupament i el
manteniment d’aquests trastorns, en un dels factors de risc més perillosos per la seva
fàcil accessibilitat i reproductibilitat.
En els darrers 8 anys s’ha constatat un increment significativament elevat dels
continguts «pro Ana» i «pro Mia».
– Any 2010
Anorèxia i bulímia: 3.070.000 resultats en 0,14 segons.
Ana i Mia: 403.000 resultats en 0,10 segons.
«pro Ana» i «pro Mia»: 35.800 resultats en 0,05 segons.
– Any 2018
Anorèxia i bulímia: 12.800.000 resultats en 0,48 segons.
Ana i Mia: 92.200.000 resultats en 0,34 segons.
«pro Ana» i «pro Mia»: 25.000.000 resultats en 0,35 segons.
Les dades i les conclusions a les quals ha arribat la Taula de Diàleg per la prevenció dels TCA durant els anys 2015 i 2016 són les següents:
El 59,2% de les persones usuàries accedeixen a continguts no saludables.
Un 40,8% de persones accedeixen a continguts sobre el trastorn i consells sobre
dietes.
La mitjana d’edat de la primera cerca se situa en els 15,51 anys.
El 85% de les persones que realitzen aquesta cerca són menors d’edat.
3.01.03. Decrets llei
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El 25,9% dels pacients que cerquen informació ho fan habitualment.
El 71,3% indiquen que la contribució d’aquests continguts és negativa per al
desenvolupament i el manteniment del trastorn.
En un 87,3% de les famílies no coneixien que la persona afectada havia fet
aquesta cerca a Internet.
Només un 40% de les famílies acaben coneixent que la persona afectada havia
fet aquesta cerca a Internet.
Per aquests motius a la sessió plenària de la Taula de Diàleg que va tenir lloc el
dia 20 de juliol del 2017 es va evidenciar la necessitat urgent d’establir mesures de
protecció i prevenció davant la informació potencialment perjudicial a Internet sobre els TCA, conjuntament amb la presentació de les recomanacions sobre l’apologia dels trastorns de la conducta alimentària a la xarxa.
Davant el que s’ha exposat, el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència
Catalana de Consum, havia d’assolir els compromisos necessaris per modificar el
Codi de consum per tal de vigilar, investigar i, si s’escau, sancionar, les empreses,
les plataformes i els serveis digitals que, tot i tenir coneixement de l’existència d’aquest tipus de contingut a les seves plataformes, no duguin a terme accions per eliminar-los.
El Congrés Hispano-Llatinoamericà de Trastorns de la Conducta Alimentària,
que va tenir lloc a Barcelona el mes novembre de 2016, va concloure que l’augment
de casos d’aquest tipus de trastorns així com les conductes de risc es donen en edats
cada cop més primerenques (hi ha un augment significatiu de casos de joves amb
edats d’entre 6 i 12 anys).
D’altra banda un dels objectius del Codi de consum de Catalunya és la protecció
especial de col·lectius, com són els infants i els joves, relacionats especialment amb
la salut i la seguretat de les persones que preveuen els articles 121-3 i el capítol II del
títol I, Llibre I, de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
(DOGC 5677, de 23.7.2010).
L’augment que s’ha constatat en els darrers anys del risc d’aquests col·lectius en
relació amb els TCA, especialment pel que fa al contingut de les xarxes socials i
d’Internet, fa que siguin necessàries unes actuacions tant preventives com correctores d’aquests supòsits.
Per tal que l’Administració de la Generalitat pugui actuar eficaçment en aquest
àmbit, cal un marc legal adient i suficient, i per aquest motiu és necessària una reforma del Codi de consum de Catalunya que inclogui de manera expressa aquestes
conductes com d’especial protecció, i també una modificació en la responsabilitat
dels intermediaris de les xarxes socials perquè assumeixin les obligacions que determina la Directiva 2000/31/CE, del Parlament Europeu i del Consell de 8 de juny
de 2000, relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic en el mercat interior (Directiva sobre el
comerç electrònic), així com el Codi de consum de Catalunya.
Així doncs, amb la finalitat d’atendre la situació d’urgència social de moltes persones, especialment infants i joves, davant la situació de vulnerabilitat en relació
amb els TCA, i en aplicació de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, es
fa imprescindible la tramitació d’aquest Decret llei.
Tot el que regula aquest Decret llei fa referència a les competències en consum.
Aquesta norma es dicta en el marc dels drets que atorga l’article 28 l’Estatut d’autonomia de Catalunya i d’acord amb les competències exclusives que preveu l’article 123 del mateix Estatut, i la competència del Govern que estableix l’article 64 de
la mateixa norma, segons el qual en cas d’una necessitat extraordinària i urgent el
Govern pot dictar disposicions legislatives provisionals sota la forma de decret llei.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Empresa i Coneixement, i d’acord amb
el Govern
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Decreto:
Article 1

S’afegeix una nova lletra x a l’article 111-2, Definicions, del títol I del Llibre primer de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (DOGC
5677, de 23.7.2010), amb el redactat següent:
«x) Persones susceptibles de patir trastorn de la conducta alimentària (TCA):
persones consumidores que poden adoptar hàbits relacionats amb els trastorns alimentaris com l’anorèxia i la bulímia, entre altres».
Article 2

S’afegeix un nou apartat 6 a l’article 122-1 Obligació general, del títol II del Llibre primer de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, esmentada, amb el redactat següent:
«6. Les persones susceptibles de patir trastorns alimentaris com l’anorèxia i la
bulímia, entre altres, gaudeixen de la protecció especial que preveu l’article 121-3, i
especialment pel que fa a la promoció, la publicitat, l’oferta i qualsevol actuació en
relació amb la comercialització de béns i serveis, sigui quin sigui el mitjà a través
del qual es transmet».
Article 3

S’afegeix un apartat 2 a l’article 211-2, Requisits exigibles en matèria de seguretat i salut, del títol I del Llibre segon de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, amb el
redactat següent:
«2. No es poden dur a terme activitats relacionades amb la posada en el mercat
de béns i serveis que fomentin o indueixin a les persones consumidores hàbits no
saludables o trastorns alimentaris com són l’anorèxia i la bulímia, entre altres».
Article 4

S’afegeix un apartat 5 a l’article 312-5, Principi de responsabilitat, del títol I del
Llibre tercer de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, amb el redactat següent:
«5. Les persones intermediàries en els serveis de la societat de la informació són
responsables de la veracitat i la legalitat de la informació que publiquen referent a
l’àmbit dels trastorns de conducta alimentària des del moment que coneixen o poden
haver conegut –emprant una diligència normal– la manca de veracitat o la il·licitud
dels continguts, i sempre que no actuïn de manera ràpida per procedir a la retirada
d’aquestes les dades o a impossibilitar el seu accés».
Article 5

S’afegeix una nova lletra m)a l’article 331-6 Altres infraccions, del títol III del
Llibre tercer de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, amb el redactat següent:
«m) Realitzar activitats de promoció, publicitat, oferta o qualsevol altra que fomenti o indueixi les persones consumidores a l’adopció d’hàbits relacionats amb els
trastorns alimentaris com l’anorèxia i la bulímia, entre altres».
Article 6

Es modifica l’article 332-3.1.e, Infraccions greus, del títol III del Llibre tercer de
la Llei 22/2010, de 20 de juliol, el qual queda amb el redactat següent:
«e) Els apartats a, b, c, d, e i m de l’article 331-6».
Article 7

Es dona una nova redacció a l’article 334-1 apartat quart, Subjectes responsables,
del títol III, del Llibre tercer de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, que queda com segueix:
«4. Les persones, les plataformes digitals o els serveis en línia (online) que cooperen o encobreixen una conducta infractora referent a l’àmbit dels trastorns de conducta alimentària en són els responsables, com a cooperadors o encobridors. Qualsevol persona, plataforma digital o servei en línia que actua com a intermediari i
Fascicle segon
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que conegui o pugui conèixer una conducta infractora n’és també responsable si no
adopta les mesures necessàries per suprimir o retirar els enllaços o els continguts
afectats.»
Disposició final única

Aquesta norma entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui d’aplicació
aquest Decret llei cooperin en el seu compliment, i que els tribunals i les autoritats
als quals pertoqui el facin complir.
Barcelona, 22 de gener de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Maria Àngels
Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
Antecedents del Decret llei

01. Primera versió del Projecte de decret llei
02. Primera versió de l’informe justificatiu (art 38.3 Llei 13/2008)
03. Informe jurídic
04. Nova versió del Projecte de decret llei
05. Comunicació al secretari del Govern (art 38 Llei 13/2008)
06. Nova versió de l’informe justificatiu
07. Observacions de l’Oficina del Govern
08. Text amb observacions del Departament de Salut
09. Nova versió del Projecte de decret llei
10. Observacions de la Direcció General de Pressupostos
11. Fitxa resum
12. Nova versió de l’informe justificatiu
13. Informe de la Direcció General de Pressupostos
14. Text amb noves observacions del Departament de Salut
15. Nova versió del Projecte de decret llei
16. Certificat del secretari de Govern: vist pel Consell Tècnic
17. Nova versió del Projecte de decret llei
18. Text definitiu i corregit del Projecte de decret llei
19. Versió castellana del Projecte de decret llei
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Decret llei 3/2019, del 22 de gener, sobre l’increment retributiu
per a l’any 2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga
extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector públic de la
Generalitat de Catalunya
203-00011/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 27318 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.01.2019

Acord: La Mesa ha pres coneixement del Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre
l’increment retributiu per a l’any 2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga
extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de
Catalunya, publicat al DOGC 7795, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè
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el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 155 del Reglament
del Parlament s’inicia el dia 25 de gener de 2019.
A la Mesa del Parlament

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 22 de gener de 2019, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, s’aprova la iniciativa SIG19PDA0059 Projecte de decret llei sobre l’increment retributiu
per a l’any 2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de
l’any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.
Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, el conseller d’Educació i la consellera de Justícia.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 23 de gener de 2019.
Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any
2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any
2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya
El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, d’acord amb el que
estableix l’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent
Decret llei
Preàmbul

El Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, habilita amb caràcter
bàsic per a totes les administracions un increment retributiu fins a un màxim del
2,25% respecte de l’exercici 2018. Addicionalment a aquest increment retributiu,
habilita un altre 0,25% d’increment retributiu, amb efectes d’1 de juliol de 2019, en
cas que el producte interior brut (PIB) a preus constants en 2018 assolís o superés
el 2,5%. En cas que no se superi aquest percentatge de creixement, preveu la disminució proporcional de l’increment retributiu. D’altra banda, permet que s’autoritzi un
increment addicional del 0,25 per cent de la massa salarial per a la implantació de
plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs de treball amb funcions equiparables, l’homologació de
complements de destinació o l’aportació a plans de pensions, entre altres mesures.
La Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat per al 2012 van
autoritzar el Govern a adoptar mesures excepcionals de reducció retributiva. Aquesta autorització va ser expressament prorrogada per a l’exercici 2013 mitjançant l’article 9 del Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris
d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2012 mentre no entrin en vigor els de 2013. En virtut d’aquesta habilitació, l’Acord
GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013, va disposar la
reducció de les retribucions anuals del personal inclòs dins el seu àmbit d’aplicació
en la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària i, si escau, d’una paga
addicional del complement específic o equivalent. L’Acord GOV/20/2013, de 26 de
febrer, també va adoptar mesures excepcionals de reducció retributiva adreçades al
personal funcionari i interí dels cossos de l’Administració de justícia a Catalunya.
Aquests acords del Govern preveien expressament el caràcter temporal de les
mesures retributives adoptades, per la qual cosa podien ser objecte de reversió en
3.01.03. Decrets llei
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el moment que la situació econòmica i financera ho permetés. En aquest sentit, el
Decret llei 9/2014, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria de personal
deixa sense efecte per al 2015 la reducció de les retribucions del personal per un import equivalent a una paga extraordinària, de forma que es restableixen les quanties
vigents abans de les mesures.
D’altra banda, al llarg de l’any 2018 la situació de les finances de la Generalitat
ha anat millorant successivament en relació amb l’any anterior. Les darreres dades
de la IGAE mostren que fins el mes d’octubre el comptes de la Generalitat en termes SEC presenten un superàvit de 429 M€, superior a l’enregistrat el mes d’octubre
de 2017.
Les dades provisionals del mes de novembre mostren que continua havent-hi un
superàvit equivalent a un 0,14% del PIB. Amb aquests resultats es confirma que des
del mes de juliol la Generalitat ha obtingut un resultat positiu en els seus comptes,
fet que fa preveure que no hi ha un risc d’incompliment de l’objectiu de dèficit, que
és del 0,4% del PIB. Aquest resultat fins el novembre es deu a un increment dels ingressos no financers del 3,4%, mentre que les despeses no financeres han tingut un
augment més moderat, de l’1.
Pel 2018 s’estableix que la despesa computable a efectes de compliment de la regla de despesa no pot créixer per sobre del 2,4%. En aquest sentit, les dades disponibles mostren que tampoc existeix risc d’incompliment d’aquesta regla, ja que d’una
banda les dades de la IGAE corresponents al mes d’octubre assenyalen un augment
de la despesa computable del 1,5% i les dades provisionals de la despesa meritada
sense interessos fins el mes de novembre presenten un augment del 2,1%.
Totes les dades financeres disponibles actualment, fan pensar que no existeixen
circumstàncies que puguin posar en risc el compliment dels objectius de dèficit,
deute i regla de despesa i, per tant, es mantenen les previsions de dèficit del 0,4%
del PIB, així com el compliment de la regla de despesa.
És en aquest marc econòmic i fiscal i fruit de la necessitat de donar resposta a
les reiterades mocions i resolucions del Parlament de Catalunya, la Mesa General de
Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat ha ratificat
l’Acord d’11 de desembre de 2018, sobre el retorn de les quanties equivalents a les
pagues extraordinàries que es van deixar de percebre en els exercicis 2013 i 2014,
que preveu la recuperació del 10% de l’import que es va deixar de percebre en l’exercici 2013 durant el primer trimestre de l’any 2019.
Vist el que s’ha exposat, es considera que concorren les circumstàncies que fan
imprescindible adoptar mesures extraordinàries i urgents per aplicar aquest increment retributiu i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any
2013. D’una banda, s’ha valorat que és possible absorbir amb els crèdits pressupostaris consignats, prorrogats per al 2019, la despesa corresponent a aquest increment
i que no és possible implementar aquesta mesura sense una disposició normativa
amb rang legal i de caràcter urgent. D’altra banda, és voluntat del Govern de la Generalitat donar compliment immediat als acords amb la representació sindical i no
demorar aquest increment retributiu per al col·lectiu de persones al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Atesa la necessitat extraordinària i urgent a què habilita la figura del Decret llei,
en els termes que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;
Vist que s’ha efectuat el tràmit de negociació sindical pertinent, a què fa referència l’article 37.1 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el text refós del qual va
aprovar-se mitjançant Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (en endavant
TREBEP) i que les negociacions han conclòs amb els acords de la Mesa General de
Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
d’11 de desembre de 2018 i de 8 de gener de 2019, i de la Mesa de Negociació del

40

BOPC 249
31 de gener de 2019

Personal al Servei de l’Administració de Justícia de 19 de desembre de 2018 i d’11
de gener de 2019;
En ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, del
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, del conseller d’Educació i de la consellera de Justícia, i d’acord amb el Govern,
Decreto:
Article 1. Increment retributiu

1. Les disposicions d’aquest article s’apliquen al personal inclòs dins de l’àmbit
d’aplicació dels articles 23 i 25.5 del títol III de la Llei 4/2017, de 28 de març, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. Aquest article també és
aplicable al personal a què fan referència les disposicions addicionals 14, 15, 16, 17,
18 i 20 de la Llei 4/2017, de 28 de març.
2. Al personal al servei de l’Administració de la Generalitat no sotmès al règim laboral, així com al personal a què fan referència els articles 28 i 29 de la Llei
4/2017, de 28 de març, se li aplica un increment del 2,25% en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes d’1 de gener de 2019, respecte els imports vigents a 31
de desembre de 2018.
Addicionalment, i amb efectes d’1 de juliol de 2019, les retribucions vigents a 31
de desembre de 2018 s’incrementen, en funció del producte interior brut (PIB) a
preus constants de 2018, en els percentatges següents:
Increment del 0,25%: PIB igual o superior a 2,5%.
Increment del 0,20%: PIB igual a 2,4%.
Increment del 0,15%: PIB igual a 2,3%.
Increment del 0,10%: PIB igual a 2,2%.
Increment del 0,05%: PIB igual a 2,1%.
3. La massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2019 no pot experimentar un increment superior als percentatges expressats en l’apartat anterior, sens
perjudici del que disposa l’apartat 5 d’aquest article, respecte al corresponent per a
l’exercici 2018, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, tant pel que fa a efectius de personal i antiguitat com al règim de treball, jornada, hores extraordinàries i altres condicions laborals, tenint en compte l’increment
anual consolidat per a 2018.
4. Els imports màxims del complement de productivitat variable i de les retribucions variables en funció dels objectius a què fan referència els articles 25.3 i 29.2
de la Llei 4/2017, del 28 de març, s’incrementen en els percentatges expressats en
l’apartat segon d’aquest article respecte dels imports màxims reconeguts el 2018.
Les retribucions que tenen caràcter d’absorbibles, la indemnització per residència
i les indemnitzacions per raó de serveis no experimenten cap increment respecte les
fixades per al 2018.
A efectes de l’absorció dels complements personals transitoris, de l’increment general de retribucions només es pot absorbir el 50% corresponent a les retribucions
complementàries.
5. S’autoritza un increment retributiu addicional del 0,25% de la massa salarial
del 2018, la destinació del qual es concretarà en els àmbits de negociació respectius,
que podrà preveure la implantació de plans i projectes de millora de la productivitat
o eficiència, la revisió de complements específics, l’homologació de complements de
destinació o l’aportació a plans de pensions, entre d’altres mesures.
6. El que estableix aquest article s’entén sens perjudici de les adequacions retributives de caràcter singular i excepcional que resultin imprescindibles per al contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada
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programa o pel grau d’assoliment dels objectius que s’hi fixen, amb el compliment
estricte de la normativa vigent.
Article 2. Recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de
l’any 2013

1. El personal del sector públic, inclosos els alts càrrecs i directius, que van deixar de percebre de forma efectiva durant l’exercici 2013 la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalent, percebrà, durant el primer trimestre de l’exercici 2019, el 10% de l’import que
va deixar de percebre en aplicació d’aquesta mesura de reducció retributiva.
2. Aquest abonament es realitzarà en una sola vegada i en concepte de recuperació dels imports que es van deixar de percebre de manera efectiva en aplicació dels
acords GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de
reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013 i de l’Acord
GOV/20/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció
de les despeses del personal al servei de l’Administració de justícia, per a l’exercici
pressupostari 2013.
3. Les quantitats resultants seran objecte d’adequació, si escau, en els casos en
què s’hagin percebut quantitats equivalents per aquest concepte en execució d’una
sentència o d’altres resolucions judicials, o per altres circumstàncies.
Disposicions addicionals
Primera

Els imports dels mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats corresponents a despeses de personal, actualitzats d’acord amb la disposició addicional
23 i fixats a l’annex 1 de la Llei 4/2017, del 28 de març, s’incrementen en un 2,25%
en cadascun dels conceptes retributius amb efectes d’1 de gener de 2019.
Així mateix, amb efectes d’1 de juliol de 2019, els imports d’aquests mòduls s’incrementaran en el percentatge addicional que escaigui segons l’apartat 2 de l’article
1 d’aquest Decret llei i en un import equivalent al 0,25% addicional que estableix
l’apartat 5 de l’article 1 d’aquest Decret llei, en els termes acordats per al personal
funcionari docent no universitari del Departament d’Educació.
Segona

Amb efectes d’1 de gener de 2019, la quantia de les pensions a què fan referència
els apartats primer i tercer de l’article 30 de la Llei 4/2017, del 28 de març, s’incrementen en un 1,6% respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018. Les pensions
i assignacions temporals atorgades a l’empara de la Llei 6/2003, de 22 d’abril, de
l’estatut dels expresidents de la Generalitat i de la Llei 2/1988, de 26 de febrer, sobre
assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament, en cessar, i als seus
familiars, s’han d’actualitzar d’acord amb la seva normativa.
Disposicions finals
Primera

S’habilita el Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda i el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè, en els seus àmbits competencials, emetin les instruccions necessàries per a l’efectivitat i el control
d’aquest Decret llei.
Segona

S’habilita el Departament d’Educació perquè apliqui al personal del sector educatiu privat concertat que percep les seves retribucions a través del pagament delegat
una quantitat equivalent a tots els efectes a la que estableix aquest Decret llei per al
personal funcionari docent no universitari.
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Tercera

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia que es publiqui al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei
cooperin en el seu compliment i que els tribunals i autoritats als quals pertoqui el
facin complir.
Barcelona, 22 de gener de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Jordi Puigneró
i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública; Pere Aragonès i
Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda; Josep Bargalló
i Valls, conseller d’Educació; Esther Capella i Farré, consellera de Justícia
Antecedents del Decret llei

1. Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del Decret llei
3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per al 2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector
públic de la Generalitat de Catalunya.
2. Decret llei sobre l’increment retributiu per al 2019 i la recuperació parcial de
l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector públic de
la Generalitat de Catalunya
3. Comunicat adreçat a la Secretaria del Govern relatiu a la tramitació del Projecte de decret llei, d’acord amb l’article 38.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre,
de la presidència de la Generalitat de Catalunya i del Govern.
4. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat de Catalunya i del Govern, de 15 de gener
de 2019.
5. Informe de l’Assessoria Jurídica del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de 17 de gener de 2019.
6. Memòria econòmica de la Direcció General de Pressupostos de 18 de gener
de 2019.
7. Certificat de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya de 19 de desembre de 2018.
8. Acord d’adhesió entre el Departament de Justícia i les organitzacions sindicals
integrants de la Mesa de Negociació del personal al servei de l’Administració de
Justícia sobre el retorn de les quantitats equivalents a les pagues extraordinàries que
es van deixar de percebre en els exercicis 2013 i 2014 de 19 de desembre de 2018.
9. Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya de 8 de gener de 2019.
10. Acord entre el Departament de Justícia i les organitzacions sindicals integrants de la Mesa de Negociació del personal al servei de l’Administració de Justícia
sobre retribucions per al 2019 d’11 de gener de 2019.
11. Informe de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal del Consell
per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració de 17 de gener de
2019.
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

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 Cs; GP JxCat (reg. 27502; 27566).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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. 27567).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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. 27568).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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. 27569).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 10:30 h.
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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. 27570).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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. 27571).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 27503; 27572).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 27504; 27573).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 27505; 27574).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 10:30 h.
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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 Cs; GP JxCat (reg. 27506; 27575).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 10:30 h.

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

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 27507; 27576).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 27508; 27577).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 27509; 27578).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 27510; 27579).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 10:30 h.
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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. 27580).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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. 27581).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 27511; 27582).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 27512; 27583).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 27513; 27584).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 10:30 h.
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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 Cs; GP JxCat (reg. 27514; 27585).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 27515; 27586).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 27516; 27587).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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. 27588).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 27517; 27589).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució

48

BOPC 249
31 de gener de 2019

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 Cs; GP JxCat (reg. 27518; 27590).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 27519; 27591).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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. 27592).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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. 27593).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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. 27594).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 10:30 h.
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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 Cs; GP JxCat (reg. 27520; 27595).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 27521; 27596).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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. 27597).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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. 27598).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 27522; 27599).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 08.02.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’equiparació laboral i retributiva dels
docents del Cos de Professors Tècnics de Formació Professional al
Cos de Professors d’Ensenyament Secundari
250-00561/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de places d’anglès de
l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans
250-00562/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d’urgència al
CAP Gavà 1 i la reobertura del dispensari de salut al barri de Gavà Mar
250-00563/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.
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Proposta de resolució sobre el tancament de diversos parcs de
bombers
250-00564/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la cobertura mòbil de
qualitat a l’Alt Pirineu i Aran
250-00565/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre les actualitzacions de les causes
mèdiques d’exclusió en l’accés a les ofertes públiques d’ocupació
250-00566/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre la demanda d’un mapa inventari de
recursos sanitaris assistencials de Catalunya
250-00567/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre la Comissió Assessora sobre la
Publicitat Institucional
250-00568/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre els drets dels treballadors de la llar
250-00569/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre la neutralitat de l’Administració
perquè el Cos de Mossos d’Esquadra pugui actuar sense pressions
polítiques i de conformitat amb l’Estatut i la Constitució
250-00570/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.
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Proposta de resolució sobre el millorament de la qualificació del
deute de la Generalitat
250-00571/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre els efectes econòmics que tenen per al
teixit empresarial les jornades de protesta
250-00572/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la destinació del 0,7%
dels ingressos propis no condicionats a polítiques públiques de
cooperació internacional
250-00573/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.
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Proposta de resolució sobre la transmissió a les estacions
receptores de molt alta tensió d’Ifercat de la línia 9 del metro a
Transports Metropolitans de Barcelona
250-00574/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre l’impacte de la contaminació acústica
del projecte BRAIN a Argentona, Òrrius i Vilanova del Vallès
250-00575/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans a l’àrea bàsica
policial de Premià de Mar per a garantir la seguretat ciutadana
250-00576/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.
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Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats i la
construcció d’un edifici definitiu per a l’Escola Ponent de Tarragona
250-00577/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre el servei d’al·lergologia de l’Hospital de
Figueres
250-00578/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria a la Jonquera
250-00579/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre la gestió de la política comercial del
teixit econòmic
250-00580/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre la lluita contra el virus de la
immunodeficiència humana
250-00581/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre la presentació del projecte de
pressupostos de la Generalitat al Parlament i als grups parlamentaris
250-00582/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre el reconeixement del poble gitano de
Catalunya
250-00583/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.
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Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica
policial d’Arenys de Mar per a garantir la seguretat ciutadana
250-00584/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica
policial de Mataró per a garantir la seguretat ciutadana
250-00585/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre el fons de liquiditat autonòmic
250-00586/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre els serveis d’atenció residencial i
d’atenció diürna
250-00587/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre el record de les persones
desaparegudes
250-00588/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre el reglament dels centres d’acollida
d’animals abandonats
250-00589/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre l’ús del programari lliure a les
administracions públiques
250-00590/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.
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Proposta de resolució sobre l’impuls del centre Arts Santa Mònica
com a centre pluridisciplinari de creació contemporània
250-00591/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Institut
Escola Francesc Cambó i Batlle, de Verges
250-00592/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’andanes en el
projecte de la nova estació d’autobusos de Lleida
250-00593/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre el foment de la lectura en els centres
docents
250-00595/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’enllumenat públic en un
tram de la carretera GI-600 al pas per Blanes
250-00596/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una escola d’educació
especial a la Selva
250-00597/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa del programa de
cooperació interterritorial de campus transnacionals
250-00598/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.
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Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de
treball i seguretat dels operadors jurídics a l’edifici dels jutjats de
Sabadell
250-00599/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre la priorització dels recursos per a
l’atenció i la cura dels menors no acompanyats
250-00600/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre el rebuig a la modificació dels dies
festius en la funció pública per motius ideològics
250-00601/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre l’ús indegut dels símbols de la
Generalitat
250-00602/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre la potenciació i l’ampliació del projecte
«Cases de la música» a tot Catalunya
250-00603/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre la celebració del vuitantè aniversari de
la Retirada
250-00604/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre l’atenció als infants i adolescents que
han estat víctimes del tràfic d’éssers humans
250-00605/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.
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Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i adolescents
víctimes d’abús sexual
250-00606/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental infantil i juvenil
250-00607/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental infantil i juvenil
en l’àmbit de la salut
250-00608/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre la modificació de la matrícula ordinària
de la modalitat presencial de les escoles oficials d’idiomes
250-00609/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre el Programa Educatiu Escoles Rainbow
250-00610/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre la recuperació del tren hotel GranadaBarcelona
250-00611/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre les necessitats del barri de la Mina de
Sant Adrià de Besòs
250-00612/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.
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Proposta de resolució sobre la figura dels passadors del riu Besòs
250-00613/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per
a estudiar l’equiparació retributiva entre el Cos dels Mossos
d’Esquadra i altres col·lectius especials de la Generalitat
250-00614/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre la defensa, el reconeixement, l’estudi, la
preservació i la difusió de l’arquitectura popular de pedra seca
250-00615/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.
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Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística
250-00616/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.02.2019 a l’11.02.2019).
Finiment del termini: 12.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

Proposta de resolució sobre el maltractament de les persones grans
250-00617/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 26763 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per aturar el maltractament a les persones grans, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent:
Exposició de motius

El passat dia 15 de juny diverses entitats es van aplegar per tal de manifestar el
seu absolut rebuig al maltractament a les persones grans i fer pública la seva voluntat de treballar conjuntament per eradicar-ho mitjançant la prevenció, la sensibilització i les accions enfront el maltractament.
L’edatisme, la discriminació per raó d’edat, és definit com un «procés de discriminació i estereotipació d’una manera sistemàtica envers les persones d’edat avançada pel sol fet de ser velles» (R. Butler), i és aquesta discriminació el substrat de
moltes situacions de maltractament a les persones grans.
L’OMS estima que 1 de cada 10 persones grans pateix maltractament, i aquesta
xifra està subestimada perquè tan sols es notifica 1 de cada 24 casos.
El silenci de les víctimes pot estar motivat per diferents causes: per sentiments
contradictoris quan el maltractament es produeix en un entorn de confiança, per por
a represàlies, per aïllament social, per falta de consciència, o per causa d’un deteriorament cognitiu.
Malauradament, aquests fets tenen lloc amb molta freqüència i es presenten en
diferents formes: maltractament econòmic, maltractament físic, maltractament psicològic o emocional, maltractament sexual, negligència, abandó i altres vulneracions de drets.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Fer accions conjuntes i coordinades amb entitats i administracions per prevenir el maltractament a les persones grans.
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2. Impulsar mecanismes eficaços i coordinats per l’assistència, l’assessorament,
la denúncia anònima i la protecció. Entre ells, la creació d’un telèfon específic, gratuït i confidencial per a persones grans maltractades.
3. Difondre els recursos jurídics de prevenció com a mesura de protecció d’aquelles persones amb capacitat de decidir (Autotutela, Poder Preventiu, Assistent, Patrimoni protegit, etc.), així com de les mesures de protecció per aquelles persones que
no poden decidir per elles mateixes (Incapacitació i Mesures cautelars).
4. Emprendre accions de sensibilització, informació i formació que arribin a familiars, institucions, professionals, persones grans i la resta de la societat.
5. Involucrar els mitjans de comunicació en el bon tracte a les persones grans i
en la divulgació del maltractament a la gent gran.
6. Commemorar el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, el 15 de Juny.
7. Reivindicar justícia ràpida i eficaç per les persones grans maltractades.
Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, GP
CatECP

Proposta de resolució sobre el pagament de les subvencions
pendents al Comitè 1r de Desembre
250-00618/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 26897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada
del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el pagament de les subvencions pendents amb el Comitè 1r de Desembre, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

El Comitè 1r de Desembre - Plataforma Unitària d’ONG Sida de Catalunya és
una organització no governamental constituïda l’any 1998 com a plataforma d’organitzacions no governamentals que treballen per a donar resposta al VIH/Sida al territori de Catalunya, eradicar l’estigma i la discriminació de les persones que viuen
amb VIH/Sida i incidir en les polítiques autonòmiques i estatals per a promoure els
canvis socials, legals i administratius que contribueixin a millorar les condicions
de vida de les persones amb VIH/Sida i a garantir els drets sexuals i reproductius.
La Plataforma, de caire unitari, està formada actualment per 23 entitats que tenen com a usuaris i usuàries a persones que viuen amb VIH/Sida arreu de Catalunya
i a les quals donen un gran ventall de serveis com ara:
– Advocacy (Incidència política) / Defensa dels drets
– Informació i assessorament sobre el VIH/Sida i sexualitat a professionals
– Assessorament legal, mèdic, psicològic, social i sobre inserció laboral a persones que viuen amb el VIH
– Realització de proves del VIH
– Grups d’autoajuda i altres activitats per a persones que viuen amb el VIH
– Centre de documentació
– Tallers d’educació afectivo-sexual
– Dispensació de preservatius i Programes d’Intercanvi de Xeringues (PIX)
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– Publicacions / Material didàctic sobre VIH/Sida
– Serveis a domicili
– Sensibilització per a la no discriminació i investigació
Per a dur aquestes activitats a terme, el Departament de Salut finança aquestes
entitats mitjançant subvencions.
Malgrat la continuïtat de les seves activitats durant els últims 20 anys, any rere
any, els compliments en la concessió de les subvencions ja atorgades es produeix
amb importants retards, havent-hi sigut durant l’últim exercici de tal magnitud que
ha provocat el tancament d’algunes entitats, el tancament de dispositius a alguns territoris amb la conseqüent desatenció dels usuaris i que la manca de liquiditat s’hagi
traslladat al pagament de les nòmines dels treballadors.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Procedir a l’abonament, dintre del mes següent de la aprovació d’aquesta proposta de resolució, de totes les subvencions ja aprovades però pendents de pagament
a totes les entitats agrupades en el Comitè 1r de Desembre - Plataforma Unitària
d’ONG Sida de Catalunya.
2) Garantir el pagament futur de totes les subvencions concedides a aquestes entitats, dins dels terminis i amb les quantitats que siguin aprovades.
Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada,
GP Cs

Proposta de resolució sobre el compliment del pacte social contra
l’estigma i les discriminacions relacionades amb el VIH
250-00619/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 26898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada
del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per al compliment del pacte social contra l’estigma i les discriminacions relacionades amb el
VIH/Sida, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text
següent:
Exposició de motius

L’any 2014 es va aprovar la Resolució 572/X del Parlament de Catalunya, sobre
l’Acord per a afrontar l’epidèmia del virus de la immunodeficiència humana a Catalunya i lluitar contra l’estigma relacionat amb aquest virus.
Però després de quatre anys, aquest acord ni s’ha implantat, ni s’ha desplegat ni
se n’ha garantit el seu finançament.
El 2018, 31.334 persones viuen a Catalunya amb el VIH, i el nombre provisional
de nous diagnòstics el 2017 ha estat de 578, una xifra inferior a la dels últims anys.
A Catalunya, aproximadament 31.300 persones conviuen amb el VIH, sent la taxa
d’incidència d’infecció de 8,1 per cada 100.000 habitants.
Tal com constata l’informe de Vigilància Epidemiològica del VIH i la sida a Catalunya de l’Agència de Salut Pública (ASPCAT) de 2016, les infeccions per VIH a
Catalunya es mantenen estables, però molt per sobre de la mitjana europea.
Fascicle tercer
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realitzar durant
aquest any 2019 el desplegament, implantació i finançament de totes les mesures incloses al Pacte Social contra l’Estigma i les Discriminacions, aprovades mitjançant
l’Acord per a afrontar l’epidèmia del virus de la immunodeficiència humana a Catalunya i lluitar contra l’estigma relacionat amb aquest virus.
Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada,
GP Cs

Proposta de resolució sobre el garantiment dels serveis de l’Hospital
Parc Taulí, de Sabadell
250-00620/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 26924 i 27524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament
del Parlament, presenta la Proposta de resolució per garantir que l’Hospital Parc
Taulí no perdi més serveis, entre ells el d’oncologia pediàtrica, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

La salut, com a dret fonamental, exigeix una atenció prioritària de les administracions perquè pugui prestar-se amb equitat i qualitat suficients. Al sector sanitari
del Vallès Occidental est els ajuntaments i moviments veïnals i socials, així com el
personal sanitari, fa temps que es mobilitzen per denunciar les retallades i el dèficit
existent al respecte.
El Departament de Salut preveia eliminar els serveis d’oncologia pediàtrica de
l’Hospital Parc Taulí. En concret ho té previst per a la primera quinzena de febrer
de 2019. Això ha generat alarma social i compta amb el rebuig de l’ajuntament de la
ciutat i d’altres de la comarca, i amb la crida a la mobilització per evitar-ho per part
de les entitats veïnals i socials del Vallès Occidental
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. No treure cap servei dels que presta actualment l’Hospital Parc Taulí, i per tant
mantenir el servei d’oncologia pediàtrica.
Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Proposta de resolució sobre la supressió del servei d’oncologia
pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell
250-00621/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 27101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert
Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la
Proposta de resolució sobre la supressió del servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de
Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

El passat dissabte dia 19 de gener es va fer pública la noticia que el Servei Català
de Salut (CatSalut) té previst eliminar els serveis d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. Aquests serveis quedarien centralitzats, doncs, en dos
hospitals de referència: l’Hospital Sant Joan de Déu a Esplugues i l’Hospital de la
Vall d’Hebron a Barcelona; aquest últim es convertiria en el nou centre de referència
en oncologia pediàtrica per a Sabadell i els municipis del voltant.
Tot i que es marca el dia 7 de febrer com a data per aplicar la mesura, la realitat
és que ja s’ha començat a fer efectiva i tant les famílies afectades com els treballadors i treballadores del servei ja han estat informats de la derivació del servei cap
a la Vall d’Hebron. Actualment es troben en tractament uns 200 casos d’oncologia
pediàtrica, 17 dels quals es tracten a l’Hospital Parc Taulí.
L’Hospital Parc Taulí s’hauria de convertir en un veritable hospital de referència
a nivell comarcal, però la realitat és una altra: va perdent serveis i no es destinen els
recursos necessaris per millorar les seves condicions.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Expressa el suport a l’Hospital Taulí de Sabadell i els seus professionals com
un servei públic fonamental per a la Comarca del Vallès Occidental.
2. Insta el Govern de la Generalitat a no portar a terme el tancament del servei
d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell i la seva derivació cap a
l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona.
Palau del Parlament, 22 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas,
diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la distròfia muscular de Duchenne
250-00622/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 27142 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
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els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la Distròfia Muscular de Duchenne (DMD), per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

La Distròfia Muscular de Duchenne (DMD) és una malaltia degenerativa dels
músculs que causa la pèrdua de les seves funcions. És causada per una mutació
d’un gen que codifica la distrofina. La seva absència fa que les cèl·lules musculars es
danyin i els músculs es debilitin progressivament. Això porta a problemes mèdics
greus (respiratoris, cardíacs i de mobilitat), que solen portar els infants afectats a
haver d’usar cadira de rodes a l’entorn dels 12 anys i a no superar una expectativa
de vida de 25 o 30 anys.
La DMD encara no té cura. Però existeix un medicament amb autorització condicional per part de l’Agència de Medicaments Europea que molts especialistes consideren indicat per al tractament d’aquesta malaltia quan es tracta d’un cas de mutació sense sentit del gen, i si es tracta d’infants d’una certa edat que encara caminin.
Es diu Translarna i el seu component principal és l’Ataluren. Translarna s’està usant
a països com el Regne Unit, Àustria, Eslovènia, França, Dinamarca, Noruega, Romania, Itàlia i Portugal.
A Espanya aquest medicament no té autoritzat preu ni finançament per part
del Ministeri de Sanitat, per tant només pot ser usat en base al Real Decreto RD
1015/2009 que regula la disponibilitat de medicaments en situacions especials sota
el procediment d’ús compassiu.
Hi ha, actualment, una trentena d’infants que reben aquest medicament a diverses comunitats autònomes d’Espanya per ús compassiu, 3 d’ells a Catalunya.
L’associació Duchenne Parent Project Espanya ha fet arribar al CatSalut, els darrers mesos, el cas d’un parell d’infants més de Catalunya que pateixen aquesta malaltia i compleixen tots els requisits i criteris clínics, segons els seus neuròlegs, per a
prendre aquest medicament. A tots dos, però, se’ls ha negat l’accés a aquest fàrmac,
tant des del CatSalut com des de l’Hospital Sant Joan de Deu, on són atesos.
És per tot l’exposat, que el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent proposta de resolució:
Proposta de resolució

El Parlament demana al Govern de la Generalitat:
1. Que dispensi, almenys durant un any per a provar si els és efectiu, i a través
de la via de l’ús compassiu, el fàrmac Translarna a tots els infants residents a Catalunya que pateixin Distròfia Muscular de Duchenne, i que acreditin complir amb els
criteris clínics fixats per l’EMA per a ser susceptibles de rebre aquest medicament,
a través d’informes favorables per part de les unitats de patologia neuromuscular que
els estiguin tractant.
2. En el cas que el fàrmac es provi efectiu per a reduir per a frenar-los el ritme
d’evolució de la malaltia, mantenir-ne el tractament el temps que mèdicament es
consideri adient.
Palau del Parlament, 22 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, GP
CatECP
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Proposta de resolució sobre la síndrome química múltiple
250-00623/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 27296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el síndrome químic múltiple, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

La sensibilitat química múltiple (SQM) és una síndrome que es presenta com
un conjunt de símptomes vinculats a diversos agents i components que es troben al
medi ambient (ambientadors, colònies, suavitzants, etc.). Aquestes reaccions es produeixen per una exposició a nivells tolerats per la majoria de les persones.
Aquest trastorn, molt més freqüent en dones, pot anar associat a la fibromiàlgia
i a la síndrome de la fatiga crònica. Segons afirmen algunes teories, aquestes tres
afeccions estan relacionades amb processos de sensibilització central que presenten
diferents manifestacions clíniques. Les síndromes de sensibilització central provoquen símptomes que afecten diversos sistemes de l’organisme, alterant la vida de la
persona en tots els àmbits i limitant molt la seva vida quotidiana.
L’any 2017 el Departament de Salut va crear una xarxa de 18 equips de professionals experts en les síndromes de sensibilització central a tot el territori de Catalunya. Aquests equips es van crear a partir de l’elaboració del Pla operatiu per al
maneig de malalts de fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica i sensibilitat química.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Presentar davant la Comissió de Salut un informe sobre l’aplicació i el funcionament dels equips de professionals experts en les síndromes de sensibilització
central a tot el territori de Catalunya.
2. Fer campanyes de sensibilització per donar visibilitat al síndrome químic múltiple (SQM), elaborant una guia de productes que no s’ha de fer servir en espais públics i comuns.
3. Elaborar programes de formació especialitzada relativa al síndrome químic
múltiple a tots els professionals que l’han de tractar.
4. Elaborar programes de formació especialitzada al personal d’atenció primària
per la detecció, atenció i actualització dels coneixements que tenen sobre el síndrome químic múltiple, i així poder-ne detectar els seus símptomes i fer una derivació
correcta als afectats.
Palau del Parlament, 18 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la gratuïtat del servei de menjador per
als alumnes de les escoles d’educació especial Les Aigües i L’Arboç,
de Mataró
250-00624/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 27297 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten
la Proposta de resolució sobre la gratuïtat del servei de menjador de tots els alumnes
escolaritzades a les escoles d’educació especial Les Aigües i l’Arboç de Mataró, per
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent:
Exposició de motius

El mes d’octubre de 2018 els Serveis Territorials del Maresme van informar als
centres educatius de la comarca l’aplicació de la disposició addicional tercera del
Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als
centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, que estableix
que l’alumnat que estigui obligat a desplaçar-se fora del seu municipi de residència,
per inexistència en aquest d’oferta pública del nivell educatiu corresponent i estigui
cursant l’ensenyament obligatori en un centre privat concertat, prèviament determinat pel Departament d’Ensenyament, rebrà els ajuts individuals de menjador que
aquest estableixi, per fer front a les despeses derivades de la utilització del servei
escolar de menjador.
Per tant, a partir del mes d’octubre del 2018 els alumnes que de Mataró que estan
escolaritzats al mateix municipi de residència, no gaudeixen de menjador obligatori
i han de sol·licitar la beca del MECD. Segons la informació facilitada pels serveis
territorials del Maresme, els alumnes d’educació especial escolaritzats en el mateix
municipi on resideixen que, per manca d’autonomia en desplaçament i/o alimentació
o altra minusvalidesa en grau igual o superior al 60%, escolaritzats en centres ordinaris o centres d’educació especial sostinguts amb fons públics, se’ls podrà concedir un ajut de fins al 100%. Aquest alumnat ha de sol·licitar aquest ajut a través de la
convocatòria pública del MECD per a alumnat amb necessitats educatives especials
amb suport educatiu.
L’Escola d’Educació Especial Les Aigües de Mataró atén alumnes amb necessitats educatives especials, alguns dels quals presenten greus problemes de comunicació oral, mentre que l’Escola l’Arboç atén a infants i joves amb afectacions neurològiques importants que interfereixen greument el seu procés de desenvolupament
i aprenentatge. De fet, el centre l’Arboç és l’únic centre escolar amb infants i joves
amb pluridiscapacitat.
Per aquests dos centres l’hora del menjador té una funció pedagògica, ja que esdevé un espai on els professionals ajuden els alumnes en temes com la masticació,
la deglució, la introducció d’aliments variats i altres alteracions alimentàries. Molts
d’aquests infants i joves necessiten l’assistència d’un professional a l’hora de dinar.
S’ha de tenir en compte que els alumnes amb necessitats educatives especials necessiten tenir unes rutines molt marcades i, a partir d’aquest moment en què la Generalitat ha suprimit la gratuïtat del servei de menjador, moltes famílies no podran
portar els seus fills als centres escolars d’educació especial de Mataró a les tardes.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir la gratuïtat del servei de menjador de tots els alumnes escolaritzats a les escoles d’educació
especial Les Aigües i l’Arboç de Mataró.
Palau del Parlament, 16 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Alícia Romero Llano,
diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la celebració del 150è aniversari del
Pacte federal de Tortosa
250-00625/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 27298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament,
presenten la Proposta de resolució sobre la commemoració del 150è aniversari del
Pacte Federal de Tortosa, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent:
Exposició de motius

Enguany farà 150 anys de la signatura, un 18 de maig de 1869, del Pacte Federal
de Tortosa (o Pacte de Tortosa), entre representants del federalisme català, aragonès,
valencià i balear.
Aquest acord volia servir per a la consolidació de les conquestes de la Revolució
de 1868 davant el risc d’involució reaccionària, i per a posar els fonaments d’una
organització federal d’Espanya. La seva especial significació històrica s’acredita per
tal com va ser seguit ràpidament pels pactes del federalisme andalús (Pacte de Còrdova), del federalisme castellà (o Pacte de Valladolid), del federalisme basc i navarrès (o Pacte d’Eibar), del federalisme gallec i asturià (o Pacte de Coruña), i finalment
per un pacte federal d’abast general, el mateix 1869 i sota l’impuls del federalista
català Francesc Pi i Margall, en el qual s’articula la primera proposta política conjunta del federalisme republicà per a donar una solució federal a l’organització territorial d’Espanya.
L’establiment d’una constitució monàrquica el mateix 1869 i diverses mesures
involucionistes del govern van conduir a diverses insurreccions federalistes, que
van ser durament reprimides, amb suspensió de les garanties constitucionals incloses. El breu regnat d’Amadeu I de Savoia va donar pas a l’establiment de la Primera
República i a l’aprovació, per les Corts republicanes, d’una Constitució Federal que,
tanmateix, no va poder arribar a entrar en vigor.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a commemorar el
150è aniversari de la signatura del Pacte Federal de Tortosa a través de la celebració
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dels actes i les activitats pertinents, i de les publicacions que sigui menester a fi de
donar a conèixer adequadament la seva rellevància i significació històrica.
Palau del Parlament, 16 de gener de 2019
Eva Granados Galiano portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Rosa
Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la violència masclista
250-00626/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 27308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la
violència masclista, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de
les Persones, amb el text següent:
Exposició de motius

L’aprovació del Ple del Congrés dels Diputats de la Llei Orgànica 1/2004, de 28
de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere va suposar un revulsiu de les polítiques de la violència contra i sobre les dones, només pel
fet de ser-ho, consolidant-se com a model internacional.
A Catalunya, l’any 2010, el Ple del Parlament va aprovar la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista per dotar a la Generalitat dels instruments necessaris per a combatre la violència masclista que amenaça
la llibertat i la seguretat de les dones.
A més, el 15 de novembre de 2016, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar,
per unanimitat, una Proposició no de llei per la qual s’instava al Govern de l’Estat a
promoure la subscripció d’un Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere perquè
el Govern de l’Estat, les comunitats autònomes i els municipis continuïn impulsant
polítiques per a l’eradicació de la violència sobre les dones com a una veritable política d’Estat.
El Pacte estatal conté un conjunt de propostes per a prevenir i combatre la violència contra les dones i per a millorar la resposta que es dona des de les institucions
a les dones víctimes i a les seves filles i fills menors. El Pacte és un gran acord polític i social que recull el compromís de la societat en la lluita contra la violència
masclista. Un pacte molt necessari davant les dades sobre la violència que pateixen
les dones pel fet de ser-ho i que també pateixen els seus fills i filles.
Segons la darrera enquesta sobre violència de gènere realitzada pel Ministeri de
Sanitat i Igualtat:
– El 12,5% de les dones majors de 16 anys han patit violència de gènere alguna
vegada en la seva vida. En termes absoluts això suposa 2,5 milions de dones a Espanya.
– El 2,7% de les dones majors de 16 anys han patit violència el darrer any.
– El 64% dels fills i filles de les víctimes van presenciar els episodis de violència.
– Només el 28,6% de les víctimes va presentar denúncia.
El Ple del Parlament ha aprovat durant l’any 2018 diferents resolucions que insten el Govern de la Generalitat a crear l’any 2019 el Pacte Català contra la Violència
Masclista.
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No obstant, algunes forces polítiques a nivell estatal han plantejat la demolició
de l’estructura de prevenció, atenció i protecció de les dones víctimes de violència
masclista i per això, compten amb la complicitat de partits polítics disposats a eliminar el dret de les dones a una vida lliure de violència; com si 976 dones assassinades des de que tenim dades i una mitjana de 150.000 denúncies anuals per maltractament no fossin raons suficients per rebutjar i aïllar a qui fan del masclisme la
seva bandera política.
El compromís de les forces polítiques amb la democràcia i l’estat de dret exigeix
un compromís amb la vida i amb la llibertat de les dones, un compromís ferm en pro
d’una política sostinguda per a eradicar la violència masclista.
La societat exigeix no posar en perill el present i el futur de les dones i els dels
seus fills i filles. En aquesta matèria només s’han pogut aconseguir avenços quan hi
ha hagut un compromís de totes les forces polítiques i socials per a posar a l’agenda
política la lluita contra totes les formes de violència contra les dones.
És per aquesta motius que és necessari reforçar els esforços contra la violència
masclista, mantenint-la com a prioritat política i aïllant els violents i a qui els hi
dona cobertura política.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Manifesta el seu rebuig a totes les manifestacions de violència masclista i el
seu compromís amb les víctimes, declarant tolerància zero a tots els maltractadors.
2. Expressa el seu rebuig a qualsevol posicionament polític i social que proposi
l’eliminació o minoració de les mesures de protecció de les dones davant la violència masclista, així com les conseqüències que puguin tenir per les víctimes.
3. Insta el Govern de la Generalitat a:
a. Reforçar les mesures per a combatre la violència masclista, desenvolupant íntegrament la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, en coordinació amb tots els poders públics, tant locals com estatals.
b. Garantir el compliment del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció
i la lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica, conegut com
el Conveni d’Istanbul.
Palau del Parlament, 18 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSCUnits

Proposta de resolució sobre l’atenció a la dependència a Ripollet
250-00627/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 27310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con
lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan
la Propuesta de resolución sobre la atención a la dependencia en Ripollet (Vallés
Occidental), para que sea sustanciada ante la Comissió de Treball, Afers Socials i
Famílies, con el siguiente texto:
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Exposición de motivos

Uno de los grandes retos de nuestra sociedad actualmente es afrontar el progresivo envejecimiento de la población, lo que obliga a desarrollar políticas para ofrecer,
entre otros, los servicios adecuados para dar respuesta a las crecientes necesidades
sociales en atención residencial para personas mayores en situación de dependencia.
La comarca del Vallés Occidental es una comarca con alta densidad de población
y un alto nivel de envejecimiento, cuyas necesidades de residencias y centros de día
no están cubiertas.
En la misma línea, la programación territorial de servicios sociales especializados 2015-2018 de la Dirección General de Protección Social (Departament de Treball, Afers Socials i famílies) destaca que la comarca del Vallés Occidental, a la que
pertenece el municipio de Ripollet, es una zona de alta prioridad en la que se necesita la construcción de residencias por la demanda existente y la falta de recursos.
Ante esta circunstancia, los grupos que componen el Pleno Municipal de Ripollet han mostrado un amplio consenso político a la hora de constatar la necesidad
de inversión para la construcción de equipamientos de atención a la dependencia,
aprobando una moción impulsada por la Asociación Club de Jubilados y Pensionistas de Ripollet.
Cataluña encabeza el ranking de comunidades autónomas con mayor lista de
espera en Dependencia, y son necesarias inversiones presupuestarias para llevar a
cabo los proyectos que garanticen la dignidad de las personas.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1) Aumentar el número de plazas residenciales públicas o en régimen de concierto para la tercera edad, los centros de día y viviendas tuteladas, y el número y las
cantidades de las Prestaciones Económicas Vinculadas (PEV).
2) Actualizar las ratios de personal y mejora de los módulos económicos y garantizar las mejoras laborales de los profesionales del sector.
3) Firmar los convenios necesarios con el Ayuntamiento de Ripollet para la cesión de solares y/o equipamientos de titularidad municipal para la construcción de
nuevas residencias públicas o en régimen de concierto.
4) Impulsar la construcción en Ripollet de viviendas tuteladas o servicios para
personas mayores, como alternativa a los centros residenciales más asistenciales.
5) Incluir la partida presupuestaria necesaria, en los próximos presupuestos de la
Generalitat, para dar cumplimiento a esta propuesta de resolución.
6) Partiendo de un estudio detallado de la oferta actual, diseñar un mapa completo de los recursos de atención a la dependencia en el Vallés Occidental, desarrollando un plan para completar las carencias que se detecten y calendarizando su entrada
en funcionamiento en el menor tiempo posible.
Palacio del Parlamento, 23 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, Noemí de la
Calle Sifré, diputades, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el reconeixement de Juan Guaidó com a
president de Veneçuela
250-00628/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 27321 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, David Mejía Ayra, diputados del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para el reconocimiento del Sr. Juan Guaidó como Presidente de Venezuela,
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals
i Transparència, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Nicolás Maduro ha llevado a cabo una erosión de las instituciones democráticas de Venezuela y, por tanto, del Estado de Derecho que protege los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos venezolanos. Este deterioro institucional
deriva de una fuerte crisis económica provocada por las políticas fallidas del régimen bolivariano, que han llevado a los venezolanos a la miseria y la pobreza. Las
protestas sociales no se hicieron esperar, y el descontento en la población llevó a la
oposición a ganar las elecciones parlamentarias de 2015 y obtener la mayoría de la
Asamblea Nacional.
Desde entonces, Nicolás Maduro ha intentado por todos los medios minar la capacidad de acción de la Asamblea Nacional. Primero creó una Asamblea Nacional
Constituyente, controlada por sus seguidores, para vaciar de poder al parlamento
legítimo. Después, organizó unas elecciones presidenciales sin garantías democráticas basándose en esa nueva Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Pese a que
la comunidad internacional expresó su rechazo ante este grave ataque a los pilares
de la democracia en Venezuela, Nicolás Maduro no cejó en su empeño de dinamitar
las instituciones del país y organizó una ceremonia de toma de posesión ilegítima el
pasado 20 de enero de 2018.
A su vez, el 5 de enero de 2019 tomó posesión como Presidente de la Asamblea
Nacional el opositor Juan Guaidó. Poco después, el cuerpo de inteligencia del régimen bolivariano, el SEBIN, detuvo durante unas horas al Sr. Guaidó. Posteriormente fue liberado y la cúpula del propio régimen de Nicolás Maduro afirmó que se trataba de «un grupo de funcionarios que de forma unilateral realizó un procedimiento
irregular». Sin embargo, el propio Guaidó informó que los agentes de inteligencia
que lo intentaron detener sólo seguían órdenes. «Ellos sabían poco, siguieron una
orden, no sabían lo que hacían», declaró tras su liberación. Por tanto, podríamos
estar ante un nuevo intento por parte de Nicolás Maduro de reprimir a la oposición
política en Venezuela mediante la intimidación y la violencia.
Tras este incidente, y teniendo en cuenta la toma de posesión ilegítima de Nicolás Maduro como Presidente, la Asamblea Nacional afirmó que podría ampararse en
la Constitución Nacional de Venezuela para relevar a Nicolás Maduro de sus funciones. Concretamente, informó de que los artículos 333, 350 y 233 de la Constitución
Nacional de Venezuela permitirían a Juan Guaidó asumir la máxima autoridad del
Estado en tanto que Presidente de la Asamblea Nacional.
El artículo 233 estipula que el Presidente de la Asamblea Nacional debe asumir
el Poder Ejecutivo si el Ejecutivo electo tiene una falta absoluta, para posteriormente convocar unas elecciones presidenciales legítimas. Este mismo artículo entiende
como faltas absolutas del Presidente de la República, entre otras, su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia,
así como la revocación popular de su mandato. De este modo, dado que la toma de
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posesión de Nicolás Maduro fue ilegítima y no se produjo ante la Asamblea Nacional, tal y como reza el orden constitucional venezolano, habría base jurídica para
activar este artículo.
Los artículos 333 y 350, por otra parte, sentencian la legitimidad de lo que se
redacta en la Carta Magna y su desconocimiento ante cualquier gobierno que contraría sus principios y derechos humanos. El Poder Legislativo, que es reconocido
a nivel internacional como la única institución legítima del Estado tras la toma de
posesión fraudulenta por parte de Nicolás Maduro, tiene la responsabilidad de hacer
cumplir lo que la Constitución establece.
El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro, anunció que apoyaría la intención del Presidente de la Asamblea Nacional
de activar esos artículos de la Constitución. Posteriormente, el 11 de enero de 2019,
la OEA se reunió en sesión extraordinaria para votar ese reconocimiento de Juan
Guaidó como Presidente legítimo de Venezuela. La resolución de la OEA fue respaldada por 19 países, entre ellos 13 de los 14 integrantes del Grupo de Lima y Estados Unidos, mientras que seis se declararon en contra y otros ocho se abstuvieron.
La representante de Venezuela se encontraba en la sesión y puedo intervenir para
defender su posición. En esta intervención, recriminó a la OEA esta votación, argumentando que sólo se podía suspender el derecho de Venezuela como Estado miembro de la OEA a través de la activación de la Carta de la Organización, algo que no
había ocurrido. Además, afirmó que esto hacía la resolución inválida para Venezuela. El régimen bolivariano lleva desde que comenzó su deriva autoritaria enfrentado
con la OEA por considerarla una organización al servicio de Estados Unidos. De
hecho, el Gobierno de Maduro pidió dejar la OEA el 28 de abril de 2017, una salida
que debe hacerse efectiva en este año 2019.
En Estados Unidos, la defensa de los derechos y libertades en Venezuela ha sido
un compromiso de ambos partidos políticos mayoritarios. Esto ha provocado que la
Administración Trump tome una actitud muy activa a la hora de aprobar sanciones
específicas contra altos cargos del régimen bolivariano de Nicolás Maduro.
El 23 de enero de 2019, el Sr. Juan Guaidó juró finalmente como Presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela de forma interina. Poco después, los
gobiernos de Estados Unidos y Canadá anunciaron que reconocen a Guaidó como
Presidente. Acto seguido se han sumado los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú. También los presidentes del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo mostraron su apoyo a Juan Guaidó como
Presidente encargado del país.
Por estos motivos, y teniendo en cuenta los lazos históricos, culturales y sociales
entre España y Venezuela, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

1. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a dirigirse al Gobierno de la Nación para que reconozca como presidente encargado de la República
Bolivariana de Venezuela al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan
Guaidó, como ya han hecho los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y de varios
países de Hispanoamérica.
2. El Parlament de Cataluña expresa el apoyo a la apertura de un proceso de
transición pacífica que devuelva la voz a los ciudadanos de Venezuela mediante la
celebración de unas elecciones legítimas de acuerdo con el orden constitucional de
Venezuela.
Palacio del Parlamento, 24 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, David Mejía Ayra,
diputados, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el desenvolupament vital dels joves que
viuen el món rural i el fenomen de la migració juvenil de les zones
rurals a les zones urbanes
250-00629/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 27360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu, Rut Ribas i Martí, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre el desenvolupament vital
dels i les joves que viuen al món rural i el fenomen de la migració juvenil rural-urbana, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de Joventut.
Exposició de motius

És una realitat evident l’envelliment de la població que, progressivament, viuen
les comarques i municipis del món rural a Catalunya. La població juvenil en zones
rurals és baixa i, comparativament amb les zones urbanes, s’entén quina és la decisió dels joves per ubicar el seu projecte vital.
Aquest fet és degut a l’èxode de joves que en un moment de la seva vida prenen la
decisió de viure i construir el seu projecte a zones urbanes. Aquest èxode acostuma
a iniciar-se en el moment que els joves que viuen a les àrees del món rural han de
cercar les seves oportunitats formatives, seguidament acompanyat de la seva recerca
laboral a les zones urbanes, o capitals de comarca. El fet de no retornar al territori
d’origen, és un fenomen que contribueix a dificultar el desenvolupament social, econòmic i cultural de les zones de medi rural, així com també desequilibrar la vertebració del territori i provocar el greu problema del despoblament rural.
La manifestació de la despoblació en zones de món rural no és un esdeveniment
proper, fa anys que de manera desapercebuda, l’envelliment de la població periòdicament va sent més remarcat i això deriva que la joventut i la ruralitat mai han
estat tractades de forma integral per tal d’evitar el fenomen de la migració juvenil
rural-urbana.
L’envelliment de la població a les zones de món rural també afecta directament
al mercat laboral de l’entorn. Són molts els oficis que estan en perill de desaparèixer
per manca de relleu generacional. Els oficis que realment puguin estar amenaçats
de desaparèixer (pastor, o oficis artesans) són ja ara residuals i no exclusius del món
rural. S’hauria d’enfocar el fet del treball al món rural com una part més del treball
jove al conjunt del país. Pretendre que el treball jove al món rural passa majoritàriament pel sector primari o oficis en risc de desaparèixer suposa que la gran majoria
de joves, no interessats en aquests àmbits, no podran tirar endavant el seu projecte
de vida al món rural. Actualment el sector primari no arriba al 2% de les altes a la
seguretat social. El món rural també s’ha terciaritzat i això suposa que la prioritat
ha de ser dotar els municipis rurals de les eines competitives per l’economia digital: ample de banda i cobertura mòbil. I d’altra banda prestigiar el fet de residir en
el món rural, allunyant-lo de tòpics que ja fa molt temps que tampoc s’ajusten a la
realitat.
Com a reflexió global em refereixo que al món rural l’activitat i l’ocupabilitat ha
de ser (i és) diversificada i, per tant, les polítiques han d’anar més encarades en millorar la igualtat d’oportunitats.
Dades de l’Observatori del Món Rural especifiquen que de l’any 2016 al 2017,
els joves incorporats al sector agrari va passar dels 446 als 415. A més de remarcar
la diferència de les dones joves incorporades al món rural encara ha estat molt més
pronunciada, de 133 noies l’any 2016 es va passar a 114 noies agràries l’any 2017.

3.10.25. Propostes de resolució

81

BOPC 249
31 de gener de 2019

L’arrelament de les dones al món rural és clau pel futur de les zones rurals, a
més a més, que ajudarà a garantir el relleu generacional, el futur de les explotacions
agràries i ramaderes i la continuïtat dels i les joves en zones rurals.
També és un repte de país adequar les necessitats i demandes dels i les joves per
construir el seu dia a dia, és per això que fer arribar i adaptar les noves tecnologies
a les àrees rurals és imprescindible per garantir un ple desenvolupament als joves,
un repte que actualment no és garantit i que produeix una gran escletxa digital, així
com també la manca d’un transport públic amb millors condicions.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Fomentar l’emprenedoria, dinamitzar el teixit empresarial i millorar l’ocupabilitat dels i les joves a través de tots els agents que influeixen en el factor migració juvenil rural-urbana com són les empreses, els centres de formació i les oficines joves.
2. Reforçar i augmentar el número de beques del projecte ODISSEU per permetre a les comarques i municipis rurals el retorn, l’acollida, la permanència i la continuïtat del talent jove al món rural. Així com, per garantir el relleu generacional al
sector agrari i ramader.
3. Promoure i elaborar polítiques transversals per tal d’incentivar i donar continuïtat a aquells oficis que actualment estan en risc de desaparèixer i fomentar les
explotacions com a element fonamental per fixar gent al territori.
4. Incentivar aquelles polítiques que permetin l’arrelament de les dones al món
rural i que permetin crear oportunitats atractives.
5. Apostar per polítiques d’implantació de les xarxes de comunicació a les zones
rurals, amb bones cobertures d’internet i cobertura mòbil que possibiliti que els i
les joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida i laboral en les zones rurals.
6. Seguir incentivant els municipis que disposen de terrenys sense ús que els posin a disposició de projectes agraris per a joves.
Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu; Rut Ribas i Martí, diputada, GP ERC

Proposta de resolució sobre l’increment de metges al servei
d’urgències nocturnes de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de
la Garrotxa
250-00630/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 27369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María del Camino Fernández Riol, diputada,
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con
lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan
la Propuesta de resolución sobre el aumento de médicos en el servicio de urgencias
nocturnas de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, para que sea
sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa da servicio a 19 municipios de la provincia de Girona, dando cobertura a un total de 56.613 personas según
los últimos datos del Idescat.
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Cataluña se encuentra actualmente en fase de epidemia de gripe, lo que suele llevar a la saturación de las urgencias de muchos hospitales, pero en Olot esto sucede
habitualmente durante todo el año, como así ha denunciado el jefe de urgencias de
dicho hospital.
Por el servicio de urgencias de este hospital pasan aproximadamente un centenar
de personas diarias, contando con dos médicos en el turno de noche para atender
tanto las urgencias hospitalarias como las domiciliarias, lo que conlleva que si, en
algún momento uno de ellos debe salir a atender una urgencia domiciliaria nocturna, el servicio queda con un solo médico para atender las urgencias en las propias
instalaciones, alargando así la espera de los pacientes y pudiendo llevar al colapso
del servicio.
Por todo ello, creemos que es urgente la necesidad de incorporar un tercer médico al servicio que atiende las urgencias nocturnas, con el objetivo de garantizar la
calidad de este servicio en todo momento.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a aumentar, de manera urgente, el número de médicos del servicio de urgencias nocturnas de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, con el objetivo de evitar colapsos
en el servicio y garantizar una atención adecuada a los usuarios.
Palacio del Parlamento, 24 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María del Camino Fernández Riol, Jean
Castel Sucarrat, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’un concurs públic per
a nomenar el director del Memorial Democràtic
250-00631/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 27373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament,
presenten la Proposta de resolució sobre la convocatòria d’un concurs públic per nomenar la persona titular de la Direcció del Memorial Democràtic, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent:
Exposició de motius

En data 24 de gener de 2019 s’ha publicat, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, la Resolució JUS/89/2019, de 21 de gener, per la qual es disposa la suplència temporal de la persona titular de la direcció del Memorial Democràtic.
En aquesta resolució, per tal de cobrir la vacant al capdavant de la direcció del
Memorial Democràtic, s’encarrega a la senyora Patrícia Gomà i Pons, secretària General del Departament de Justícia, la suplència temporal en les funcions atribuïdes
a la persona titular de la direcció del Memorial Democràtic, amb efectes des de la
data de la mateixa resolució.
L’article 10.1 de la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic,
estableix que «El director o directora del Memorial Democràtic és nomenat pel
Govern, a proposta del conseller o consellera del departament al qual és adscrit el
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Memorial, d’entre professionals de solvència reconeguda en el coneixement de les
matèries que són objecte del Memorial Democràtic».
La formulació d’aquesta disposició és perfectament compatible amb la realització d’un concurs públic per seleccionar la persona que hagi de ser titular de la direcció del Memorial Democràtic, amb caràcter previ a la proposta de la Consellera de
Justícia, Departament al que ara es troba adscrit el Memorial Democràtic, i per tant
al nomenament per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.
La convocatòria d’un concurs públic ofereix un bon instrument per a la selecció
d’una candidatura idònia per a la important responsabilitat de dirigir el Memorial
Democràtic.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a convocar, en el termini de 4 mesos des de l’aprovació d’aquesta resolució, un concurs públic per cobrir
la vacant existent en la direcció del Memorial Democràtic, provisionalment coberta
per l’encàrrec efectuat en la Resolució JUS/89/2019, de 21 de gener, per la qual es
disposa la suplència temporal de la persona titular de la direcció del Memorial Democràtic, de tal manera que el Departament de Justícia proposi al Govern de la Generalitat el nomenament de la persona seleccionada en aquest concurs com a titular
de la direcció del Memorial Democràtic.
Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Rosa
Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre els habitatges amb protecció oficial
250-00632/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 27414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre els Habitatges amb Protecció
Oficial, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text
següent:
Exposició de motius

Actualment es viu a Catalunya i a la resta de l’Estat una greu crisi d’habitatge
que afecta principalment les famílies vulnerables. El nombre de desnonaments ostenta la xifra esfereïdora de 43 diaris i els preus de lloguer han incrementat un 49%
en els últims 4 anys sense que això s’hagi vist acompanyat de pujades salarials significatives.
El parc d’habitatge social representa a Catalunya al voltant d’un 2% del total, una
xifra de tot insuficient i molt per sota dels mínims necessaris per a garantir el dret a
l’habitatge digne, recollit per l’Estatut d’Autonomia. Les meses d’emergència estan
col·lapsades i el nombre de persones inscrites al Registre d’HPO era de 119157 a 30
de juny de 2018. Es fa necessari utilitzar els mecanismes disponibles per augmentar
el parc d’habitatge protegit i fer una inversió a l’alçada de la problemàtica, així com
generar normativa que tingui com a finalitat frenar l’especulació i no fomentar-la.
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Cal, també, garantir el bon ús dels habitatge que actualment es troben en règim de protecció. L’Ajuntament de Barcelona ha obert 14 expedients sancionadors
a propietaris que van accedir a un habitatge en règim HPO i no n’estan complint la
normativa. Tenint en compte que realitzar una inspecció exhaustiva de la finalitat
amb què s’utilitzen els habitatges en règim HPO és competència de la Generalitat i
partint de la necessitat d’incrementar i no reduir el parc d’habitatges amb finalitats
socials proposem la present proposta de resolució.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Realitzar abans de tres mesos, mitjançant l’Agència Catalana d’Habitatge, una
inspecció periòdica de tots els pisos en règim d’HPO vigent per a comprovar que el
seu ús no infringeix la normativa i, en cas que es detecti infracció, obrir expedient
sancionador i aplicar la sanció que correspongui.
2. Modificar la Llei pel Dret a l’Habitatge de 2007 per fer permanent el règim
HPO dels habitatges tant pels previstos o en nova construcció com pels que actualment pertanyen a aquesta categoria.
Palau del Parlament, 25 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia del Vallès
fins a Castellar del Vallès
250-00633/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 27460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem,
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament,
presenten la Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia del Vallès fins
a Castellar del Vallès, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori,
amb el text següent:
Exposició de motius

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques va iniciar el 16 de març
de 2010 el procés d’informació pública de l’estudi informatiu del perllongament de
la línia del Vallès, una actuació que tenia previst comportar la construcció d’un nou
tram de 4,5 quilòmetres, que partiria de la cua de maniobres ubicada al barri de Ca
n’Oriac de Sabadell i que arribaria fins al nucli urbà de Castellar del Vallès.
La previsió és que poguessin utilitzar el servei uns 9.300 viatgers diaris, a través
de les estacions que s’ubicarien a la plaça de la Fàbrica Nova i al polígon de Pla de
la Bruguera.
– Polígon industrial Pla de Bruguera: es construirà una estació a prop del carrer del Bages adaptada a persones amb mobilitat reduïda. Així, disposarà de dos
ascensors a l’exterior, així com escales fixes i mecàniques per a comunicar amb el
vestíbul soterrat. L’accés a l’andana es farà també mitjançant ascensors i escales
mecàniques i fixes. Donarà servei a més de 1.200 persones diàriament, sobretot treballadors d’aquesta àrea industrial.
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– Plaça de la Fàbrica Nova: es crearà una nova estació ubicada a uns 500 metres
del casc antic del municipi. Disposarà d’un accés amb ascensor, escales mecàniques
i fixes que connectaran amb el vestíbul soterrat. L’enllaç amb les andanes també es
farà mitjançant ascensors, escales mecàniques i fixes. La seva ubicació al centre del
municipi permetrà donar servei a més viatgers, uns 8.100 al dia, aproximadament.
L’ampliació de la línia S2 a Sabadell va quedar inaugurada el 20 de juliol de 2017,
que va suposat la construcció de 3,7 kilòmetres de via i obrir quatre estacions noves:
Plaça Major (al centre), Creu Alta (a la zona comercial de l’Eix Macià), Sabadell
Nord (que connecta amb l’estació de Renfe del mateix nom) i Parc del Nord (als barris perifèrics septentrional. De Castellar del Vallès, però, de moment no se’n sap res.
L’estudi informatiu del perllongament de la línia del Vallès va finalitzar l’any
2010, on es van definir, en línies generals, el traçat d’aquesta obra pública i on va
quedar descrit l’anàlisi dels avantatges i els costos i llur repercussió social, mediambiental i territorial.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
Començar a redactar el Projecte d’acord amb la normativa tècnica aplicable i
amb el detall necessari i suficient per a fer-ne factible la construcció i l’explotació
posterior i a definir un calendari d’execució.
Palau del Parlament, 25 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

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

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. 27411).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.02.2019 al 14.02.2019).
Finiment del termini: 15.02.2019; 10:30 h.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2018, sobre la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de
programes, corresponent al 2016
256-00022/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 27309 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 29.01.2019

Al president del Parlament

President,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de
Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fiscalització núm. 28/2018, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, exercici 2016.
Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.
Barcelona, 24 de gener de 2019
Jaume Amat i Reyero, síndic major
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans,
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Parlament: 10 dies hàbils (de l’1.02.2019 al 14.02.2019).
Finiment del termini: 15.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.

3.30.

Altres tramitacions

3.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de
Prevenció de la Tortura corresponent al 2018
360-00011/12
TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.
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Informe del Síndic de Greuges titulat «Pla d’igualtat de gènere del
Síndic de Greuges i altres tractes o penes inhumanes o degradants»
360-00012/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 27357).
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2019.
Al president del Parlament

Benvolgut president,
Em plau lliurar-vos el Pla d’igualtat de gènere del Síndic de Greuges i altres
tractes o penes inhumanes o degradants, conseqüència lògica del mandat estatutari i legal de la institució com a defensora dels drets i les llibertats reconeguts en la
Constitució, l’Estatut i els tractats internacionals, reforçat en els darrers anys per la
referència al Síndic com a garant dels drets de les dones i del col·lectiu LGTBI que
trobem en les lleis 11/2014 i 17/2015 del Parlament de Catalunya.
Aquest pla respon al compromís del Síndic de Greuges amb la igualtat efectiva
de dones i homes, la igualtat de tracte i la no-discriminació.
Cordialment,
Barcelona, 24 de gener de 2019
Rafael Ribó, síndic
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13.

Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
406-00002/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 26922 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, Portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
Alta: Raquel Sans Guerra
Baixa: Bernat Solé i Barril
Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 27/XII, relativa a l’Informe de
fiscalització 5/2017, sobre l’Institut Català de Finances, corresponent
al 2011
290-00015/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 27230 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 27/XII, relativa a
l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre l’Institut Català de Finances, corresponent al
2011 (tram. 290-00015/12), us informo del següent:
L’ICF vetlla en tot moment per l’acompliment de les diferents recomanacions
emeses pels òrgans de fiscalització del Grup ICF, entre els quals s’inclou la Sindicatura de Comptes, tenint en compte les possibles al·legacions formulades.
L’ICF, d’acord amb la legislació de referència, remet puntualment –dintre del calendari fixat– a la Sindicatura de Comptes els comptes anuals de l’exercici anterior,
juntament amb l’informe de l’auditor extern, sent les dades de les darreres trameses
les següents:
– Comptes anuals 2017: 19.4.18.
– Comptes anuals 2016: 24.4.17.
– Comptes anuals 2015: 29.4.16.
– Comptes anuals 2014: 30.4.15.
– Comptes anuals 2013: 30.4.14.
– Comptes anuals 2012: 30.4.13.
4.45.13. Comissions específiques d’estudi
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Actualment, l’enviament es fa mitjançant la plataforma electrònica habilitada a
aquest efecte.
L’ICF ja aplica el criteri econòmic de diversificació del risc, i d’acord amb el pla
d’actuació posat en marxa el 2011, la focalització de l’activitat se centra en el finançament d’autònoms i petites i mitjanes empreses (96,1% de l’activitat en l’exercici
2017). En aquest context, els informes anuals que l’ICF publica a través del seu web
(informes financers, econòmics, de gestió i governança, i sobre riscos) faciliten una
imatge molt precisa i acurada de la situació global de l’ICF, del seu grup i de la seva
activitat.
Barcelona, 18 de gener de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Resolució 30/XII, relativa a l’Informe
de fiscalització 9/2017, sobre el Centre d’Alt Rendiment Esportiu,
corresponent al 2015
290-00018/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 26858 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 30/XII, relativa a l’Informe de
fiscalització 9/201, sobre el Centre d’Alt Rendiment Esportiu, corresponent al 2015
(tram. 290-00018/12), us informo, amb el document annex facilitat pel Centre d’Alt
Rendiment, de les actuacions que s’han portat a terme.
Barcelona, 16 de gener de 2019
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 43/XII, sobre la Càtedra
Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya
290-00029/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 27433 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 43/XII, sobre la
Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya (tram. 290-00029/12), us
informo del següent:
Per tal de col·laborar amb la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya en el seu objectiu d’inventariar, catalogar i digitalitzar el fons Gaudí amb
criteris científics i amb relació a les línies acadèmiques i de recerca que promou la
càtedra, la Secretaria d’Universitat i Recerca va prioritzar el seu projecte amb un
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total de 25.000 € a través del Conveni Generalitat de Catalunya - CaixaBank del
2017, com a aportació única per contribuir a l’assoliment dels esmentats objectius.
Barcelona, 16 de gener de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 70/XII, sobre el pagament del
deute als ajuntaments i el finançament de les escoles bressol
290-00055/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 27231 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 70/XII, sobre el
pagament del deute als ajuntaments i el finançament de les escoles bressol (tram.
290-00055/12), us informo del següent:
Compliment de períodes de pagament als ens locals

Actualment no queden documents pendents de pagar a Ajuntaments corresponents a l’exercici 2017 o anteriors, excepte aquells que puguin estar bloquejats a
instàncies de la Sindicatura de Comptes o la Intervenció General degut a manca de
compliment en el rendiment de comptes preceptiu.
Contribució al finançament de les escoles bressol

La Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2017 considera, en la seva Disposició addicional 49 relativa a les Escoles bressol, que «l’educació de zero a tres anys és una etapa educativa fonamental» i estableix que «El Govern ha de recuperar la coresponsabilitat en el finançament del servei públic de les escoles bressol municipals i, dins les disponibilitats pressupostàries
per al 2017, ha de garantir un finançament de les escoles bressol».
L’article 162 de la LEC concreta les modalitats de corresponsabilització entre
l’Administració educativa de la Generalitat i les administracions locals i determina
que «Els ens locals i l’Administració de la Generalitat col·laboren, en l’àmbit educatiu, per mitjà de la comissió mixta constituïda per representants de les entitats municipalistes i del Departament, sens perjudici de les competències que la llei atribueix
al Consell de Governs Locals.»
El Departament d’Educació, en el marc de la comissió mixta constituïda per representants de les entitats municipalistes i del Departament, fa la proposta de contribuir al finançament de la despesa corrent ocasionada pel funcionament de les llars
d’infants de titularitat de les corporacions locals des d’una perspectiva de corresponsabilitat. Proposa establir un import per al finançament d’aquestes places, que serà
un mòdul fix per any i alumne equivalent; a aquest mòdul se li aplicarà un increment
progressiu, passant de 1.300 € inicials a 1.800 € en acabar el termini previst. Aquest
mòdul haurà de comptar amb el cofinançament imprescindible de les Diputacions,
tot i que aquest s’anirà reduint de manera inversament proporcional a l’increment
assumit pel Departament.
Per fer front al cofinançament les Diputacions contribuirien inicialment amb un
import que caldria acordar en termes €/plaça d’alumne equivalent. Aquest import
disminuiria durant cursos successius fins arribar a un nivell de finançament zero.
Els compromisos del Departament d’Educació implicarien assumir un mòdul
inicial en els mateixos termes €/plaça d’alumne equivalent. En un termini màxim
4.50.01. Compliment de resolucions
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de deu anys, l’aportació del Departament acabaria completant un mòdul €/plaça
d’alumne equivalent sostingut íntegrament amb fons del Departament.
Barcelona, 21 de gener de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 5/XII, sobre la normativa del
Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional
390-00005/12
NOU TERMINI PARCIAL PER A DONAR COMPLIMENT

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 29 de gener de 2019, ha acordat deixar sense efecte l’acord del 15 de gener de 2019, pel que es va atorgar l’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la totalitat de
la Moció 5/XII, sobre la normativa del Parlament de Catalunya anul·lada i suspesa
pel Tribunal Constitucional (tram. 390-00005/12), en compliment de la Sentència
del Tribunal Constitucional 136/2018, de 13 de desembre (BOPC 240, de 18 de gener de 2019), en què es declaren inconstitucionals i nuls exclusivament els apartats
1 a 3 de la referida Moció.
En conseqüència, els terminis en què fineix la presentació de l’informe de compliment de la Moció són, amb relació amb:
a) L’apartat 4, l’ordinari de quatre mesos, d’acord amb l’article 162.3 RPC, a
comptar des de la publicació de la sentència.
b) L’apartat 5, el de noranta dies establert a la mateixa moció, a comptar de la
publicació de la sentència.
c) L’apartat 6, que no fou impugnat, l’expressat en la mateixa Moció, de sis mesos a comptar des de la publicació de l’adopció (BOPC 121, de 9 de juliol de 2018).
Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del director general d’Afers Multilaterals
i Europeus davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència perquè informi sobre l’Euroregió
Pirineus Mediterrània
356-00305/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 26090).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, 28.01.2019.
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Sol·licitud de compareixença del director general d’Afers Multilaterals
i Europeus davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència perquè informi sobre la Comunitat de
Treball dels Pirineus
356-00306/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 26091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, 28.01.2019.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre Delàs
d’Estudis per la Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència perquè informi sobre les activitats i les
propostes del Centre
356-00316/12
SOL·LICITUD

Presentació: Francesc de Dalmases i Thió, del GP JxCat, Ruben Wagensberg Ramon, del GP ERC, Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units, Susanna Segovia
Sánchez, del GP CatECP, Carles Riera Albert, del SP CUP-CC (reg. 27145).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, 28.01.2019.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’entitat Stop
Mare Mortum davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència perquè informi sobre les polítiques
migratòries amb relació a l’acollida i el respecte als drets humans
356-00319/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP CatECP, SP CUP-CC (reg. 27362).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, 28.01.2019.

Sol·licitud de compareixença del ministre de Foment davant la
Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
perquè informi sobre els motius pels quals s’ha impedit salpar el
vaixell de Proactiva Open Arms per a fer tasques de rescat i ajuda
humanitària al Mediterrani central
356-00320/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP CatECP, SP CUP-CC (reg. 27363).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, 28.01.2019.
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Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació
d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya amb relació al
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
353-00073/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de creació de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya», el 29.01.2019.

Compareixença en ponència d’Antoni Plasència, director general de
l’Institut de Salut Global de Barcelona, amb relació al Projecte de llei
de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
353-00077/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de creació de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya», el 29.01.2019.

Compareixença en ponència de Miquel Porta Serra, catedràtic de
medicina preventiva i salut pública de la Universitat Autònoma de
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya
353-00078/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de creació de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya», el 29.01.2019.

Compareixença en ponència de Jordi Baroja i Benlliure, president de
la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, amb relació al
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
353-00079/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de creació de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya», el 29.01.2019.
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Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
353-00080/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de creació de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya», el 29.01.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de
creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
353-00081/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de creació de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya», el 29.01.2019.

Compareixença de Jaume Duch Guillot, director general de
Comunicació i portaveu del Parlament Europeu, davant la Comissió
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a
presentar el programa de treball del Parlament Europeu per al 2019 i
informar sobre les properes eleccions
357-00142/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, tinguda el 28.01.2019, DSPC-C 161.

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 d’Empresa i Coneixement
330-00069/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 27533 / Coneixement: 28.01.2019

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,
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els dies 28, 29 i 30 de gener de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera d’Empresa i Coneixement.
Cordialment,
Barcelona, 23 de gener de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 16/2019, de 23 de gener, d’encàrrec del despatx del conseller
de Polítiques Digitals i Administració Pública a la consellera d’Empresa i Coneixement, els dies 28, 29 i 30 de gener de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7797, de 28 de gener de 2019.

4.90.

Règim interior

4.90.15.

Contractació i encàrrecs de gestió

Encàrrec de gestió al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de
la Informació
635-00001/12
ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de desembre de 2018, ha acordat:
1. Aprovar les condicions generals per a la prestació de determinades solucions
de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) al Parlament de Catalunya
per part del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), que consten en l’annex.
2. Comunicar aquest acord al CTTI.
Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
Annex. Condicions generals per a la prestació de solucions de
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) al Parlament de
Catalunya per part del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI)

Tenint en compte que la Llei 15/1993, del 28 de desembre, per la qual es crea el
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de
Catalunya (CTTI), atorga al CTTI la condició de mitjà propi del conjunt de la Generalitat.
Tenint en compte que l’article 2.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya determina que la Generalitat és integrada pel Parlament, la Presidència de la Generalitat,
el Govern i les altres institucions que estableix el capítol V del títol II de l’Estatut.
Tenint en compte el control que exerceix el Parlament sobre el pressupost, l’estratègia i la gestió del CTTI.
Considerant que, d’acord amb l’article 32.4.a.1r de la Llei de l’Estat 9/2017, del 8
de novembre, de contractes del sector públic, es confereix als representants de l’Administració de la Generalitat en els òrgans rectors del CTTI la representació conjunta del Parlament i les altres institucions estatutàries esmentades en l’article 2.2
de l’Estatut en el marc de prestació de solucions de tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) pròpies de l’objecte del CTTI com a mitjà propi.
La Mesa del Parlament aprova les condicions generals següents:
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1. Prestació de solucions de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) al
Parlament de Catalunya
La prestació de determinades solucions de TIC al Parlament de Catalunya s’encarrega al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), atesa la seva condició de mitjà propi de les institucions
que conformen la Generalitat, d’acord amb l’article 1.4 de la Llei 15/1993, del 28 de
desembre, per la qual es crea el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de
Catalunya.
Els encàrrecs concrets de solucions de TIC que el Parlament de Catalunya adreci
al CTTI es regeixen per la dita llei, per la Llei de l’Estat 9/2017, del 8 de novembre,
de contractes del sector públic i per aquestes condicions generals.
2. Formalització dels encàrrecs
2.1. Els encàrrecs de solucions de TIC al CTTI s’han de formalitzar en un document normalitzat en què han de constar les dades següents:
– Identificació i signatura de l’òrgan que formula l’encàrrec.
– Abast de l’encàrrec i dades de la solució objecte de l’encàrrec.
– Justificació de la necessitat de la solució.
– Identificació de les condicions específiques, si n’hi ha. Tenen la consideració
de condicions específiques, entre d’altres, les relacionades amb drets de propietat intel·lectual o industrial i, en concret, els termes i les condicions en què aquests drets
han d’ésser tractats.
– Termini d’execució.
– Retribució de l’encàrrec, d’acord amb el que disposa el punt 5 de les condicions
generals.
2.2. En el model normalitzat també hi ha de constar un apartat en què l’òrgan
competent del CTTI pugui formular observacions a l’encàrrec rebut. Si es formulen
observacions, el Parlament de Catalunya les ha de valorar i, si ho considera necessari, ha de modificar l’encàrrec.
3. Obligacions del CTTI
El CTTI té les obligacions següents:
a) Prestar les solucions de TIC en els terminis i amb els nivells de qualitat establerts.
b) Observar i complir els altres requeriments establerts en l’encàrrec de la solució de TIC.
c) Mantenir la confidencialitat i vetllar per la seguretat de les dades de caràcter
personal a què tingui accés com a conseqüència de l’execució de l’encàrrec, de conformitat amb la legislació sobre protecció de dades personals i, en particular, no visualitzar, copiar, enregistrar, alterar, comunicar o portar a terme qualsevol acte que
posi en perill o vulneri la confidencialitat i la seguretat del conjunt d’informació i
de les dades de caràcter personal a què hagi accedit de manera involuntària o accidental, tot i que la prestació no impliqui l’accés i el tractament de dades de caràcter
personal.
d) Assumir la posició d’encarregat de tractament dels fitxers que el Parlament de
Catalunya determini, en els casos en què la prestació de les solucions de TIC impliqui el tractament de dades personals, seguir les instruccions del responsable del
fitxer i no utilitzar les dades amb una finalitat diferent de la que deriva de l’encàrrec.
e) En els casos a què es refereix l’apartat anterior, formalitzar amb el Parlament
de Catalunya un acord d’encàrrec de tractament de dades personals, de conformitat
amb el que estableixen la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal i
de garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu
i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
En aquest acord d’encàrrec caldrà regular les mesures de seguretat necessàries en
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funció del nivell de risc associat als tractaments de dades als quals pugui tenir accés
el CTTI i no s’hi podrà preveure cap transferència internacional de dades ni d’informació del Parlament fora de l’Espai Econòmic Europeu.
f) Notificar al Parlament qualsevol incident de seguretat que afecti dades del
Parlament en un termini no superior a 24 hores, per mitjà d’un missatge adreçat al
delegat de protecció de dades, a l’adreça següent: dpd@parlament.cat.
g) Facturar els serveis prestats d’acord amb les tarifes a què fa referència el
punt 5 d’aquestes condicions generals i amb les condicions indicades en l’encàrrec
de la solució de TIC.
h) Comunicar al Parlament de Catalunya els contractes que, si escau, s’hagin formalitzat per a complir l’encàrrec formulat. En cas que la subcontractació comporti
el tractament de dades personals, serà necessària una autorització prèvia i per escrit
del Parlament de Catalunya.
4. Tramesa d’informació
El Parlament de Catalunya ha de facilitar al CTTI tota la informació funcional i
organitzativa que calgui per a la prestació de la solució de TIC encarregada i ha de
comunicar qualsevol incidència o avaria que afecti la prestació del servei.
5. Contraprestació econòmica
La contraprestació econòmica s’ha de fer constar en el document d’encàrrec.
L’import de la contraprestació s’ha de determinar per aplicació de les tarifes aprovades pel Govern de la Generalitat i, si no és possible aplicar aquestes tarifes, ha
d’ésser equivalent al cost previst d’execució de l’encàrrec. Qualsevol alteració de
l’import de la contraprestació econòmica establerta en el document d’encàrrec s’ha
de justificar degudament i ha d’ésser aprovada pel Parlament de Catalunya.
6. Seguiment i coordinació
6.1. El CTTI ha de nomenar una persona a qui es pugui adreçar el Parlament de
Catalunya en cas de dubtes, incidències o informació sobre nous serveis.
6.2. Es crea el Comitè de Seguiment i Coordinació (d’ara endavant, Comitè), de
caràcter mixt entre el Parlament de Catalunya i el CTTI, integrat per membres amb
un perfil tècnic i membres amb un perfil econòmic, per a poder donar resposta a les
incidències que sorgeixin en l’execució del servei objecte de cada encàrrec, i també
en el control del seu compliment.
6.3. El Comitè s’ha de constituir un cop aprovat aquest acord. Es compondrà,
com a mínim, de quatre membres –dos de perfil tècnic i dos de perfil econòmic–
designats paritàriament pel Parlament de Catalunya i el CTTI. La presidència del
Comitè correspon a una de les persones designades pel Parlament de Catalunya i, en
cas d’absència, l’ha de suplir l’altra persona designada per aquesta institució.
6.4. El Comitè es pot convocar a petició de qualsevol dels seus membres, si s’ha
formulat amb una antelació mínima de dos dies laborables, per a resoldre una incidència o per a tractar qualsevol afer relatiu a les funcions que té assignades.
6.5. Es considerarà que el Comitè estarà vàlidament constituït si hi concorren
almenys dos membres, un dels quals ha d’haver estat designat pel Parlament de Catalunya i l’altre pel CTTI.
6.6. El Comitè té les funcions següents:
a) Fer el seguiment i la validació del compliment de les solucions de TIC encarregades.
b) Establir mecanismes de control per a la supervisió adequada del compliment
d’aquestes condicions generals.
c) Dur el control dels costos generats, associats a les solucions encarregades, i
validar-ne el pla de facturació.
d) Definir i adaptar els recursos propis del CTTI necessaris per al desenvolupament de la solució de TIC encarregada.
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e) Resoldre incidències que afectin la qualitat o l’eficiència del servei.
6.7. El Comitè pot encarregar la realització d’aquelles accions d’auditoria que es
considerin necessàries per a garantir l’aplicació correcta de les mesures de seguretat
de dades o d’informació confidencial.
6.8. En tot allò que no estableixen els apartats anteriors, és aplicable el capítol II del títol I de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya.
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