
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el pagament de les subvencions pendents al Comitè 
1r de Desembre
250-00618/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 5

Proposta de resolució sobre el compliment del pacte social contra l’estigma i les 
discriminacions relacionades amb el VIH
250-00619/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 5

Proposta de resolució sobre l’atenció a la dependència a Ripollet
250-00627/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 5

Proposta de resolució sobre el reconeixement de Juan Guaidó com a president de 
Veneçuela
250-00628/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 5

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre la inversió d’impacte social i l’emprenedoria social
250-00640/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre el sector de l’avellana
250-00643/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre la imatge i el prestigi del Cos d’Agents Rurals
250-00644/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre les millores estructurals del Cos d’Agents Rurals
250-00645/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre la plantilla del Cos d’Agents Rurals
250-00646/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre la llengua materna i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00647/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre la transparència de l’Institut per al Desenvolupament i 
la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran
250-00648/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7
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Proposta de resolució sobre la promoció de les llengües i les cultures dels alumnes
250-00649/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a les normes UNE per als alumnes de 
formació professional
250-00650/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre l’ampliació de les instal·lacions educatives del Centre 
d’Educació Especial Can Vila, de Mollet del Vallès
250-00651/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre l’assetjament escolar
250-00652/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució de condemna dels assetjaments a la institució judicial i als 
funcionaris dels jutjats
250-00653/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

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 28/2018, sobre la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, corresponent al 2016
256-00022/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 8

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de Fernando Carrera, en representació de Joves de 
Societat Civil Catalana, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi 
sobre el programa d’acció dels pròxims mesos i el seu pla de convivència
356-00281/12
Sol·licitud 9

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels encarregats d’elaborar l’En-
questa a la joventut de Catalunya del 2017 davant la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut perquè presenti l’Enquesta
356-00290/12
Sol·licitud 9

Sol·licitud de compareixença d’una representació del grup que ha elaborat la pu-
blicació «L’emigrant 2.0, una anàlisi de l’emigració juvenil» davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut perquè presenti aquesta publicació
356-00291/12
Sol·licitud 9

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Perals i Tresserra, directora de l’Obser-
vatori Català de la Joventut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
informi sobre l’Enquesta a la joventut de Catalunya corresponent al 2017
356-00293/12
Sol·licitud 9

Sol·licitud de compareixença de Josep Lago, president de S’Ha Acabat, davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui la tasca d’informació que l’enti-
tat duu a terme a les universitats i els assetjaments que ha sofert els darrers mesos
356-00346/12
Sol·licitud 10

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

Compareixença de Carolina Gala Durán, doctora en dret i catedràtica habilitada de 
dret del treball i de la seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00230/12
Substanciació 10
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Compareixença de Mercè Antònia Garau i Blanes, directora general del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00234/12
Substanciació 10

Compareixença d’Ariadna Rectoret Jordi, directora del Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00235/12
Substanciació 10

Compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió d’Estudi del 
Treball Autònom
357-00238/12
Substanciació 11

Compareixença de Xavier Goula, exresponsable de sismologia de l’Institut Geològic 
de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00386/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 11

Compareixença d’Eulàlia Masana Closa, professora de geodinàmica interna de la 
Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00387/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 11

Compareixença de Llorenç Planagumà Guàrdia, geòleg i coordinador del Centre de 
Sostenibilitat Territorial, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00388/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 11

Compareixença de Mariano Marzo Carpio, catedràtic d’estratigrafia de la Universitat 
de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00389/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 11

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Acord de la Taula de Negociació de 19 de febrer de 2019 sobre els serveis mínims 
que s’han de prestar al Parlament de Catalunya per a garantir els serveis essencials 
durant la vaga general convocada per al dia 21 de febrer
Acord 12
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30041; 30163).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30042; 30164).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30051; 30172).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de Juan Guaidó com  
a president de Veneçuela
250-00628/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30050; 30173).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30052; 30175).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la inversió d’impacte social i 
l’emprenedoria social
250-00640/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30062; 30185).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el sector de l’avellana
250-00643/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30064; 30189).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la imatge i el prestigi del Cos d’Agents 
Rurals
250-00644/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30066; 30190).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les millores estructurals del Cos 
d’Agents Rurals
250-00645/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30067; 30188).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la plantilla del Cos d’Agents Rurals
250-00646/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30069; 30191).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la llengua materna i l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides
250-00647/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30068; 30192).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la transparència de l’Institut per al 
Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran
250-00648/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30070; 30194).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la promoció de les llengües i les 
cultures dels alumnes
250-00649/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30071; 30193).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a les normes UNE  
per als alumnes de formació professional
250-00650/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30072; 30195).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de les instal·lacions 
educatives del Centre d’Educació Especial Can Vila, de Mollet  
del Vallès
250-00651/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30073; 30197).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’assetjament escolar
250-00652/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30075; 30196).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de condemna dels assetjaments a la institució 
judicial i als funcionaris dels jutjats
250-00653/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30074; 30198).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

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 28/2018, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de 
programes, corresponent al 2016
256-00022/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 30076).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.02.2019 al 28.02.2019).
Finiment del termini: 01.03.2019; 10:30 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de Fernando Carrera, en representació 
de Joves de Societat Civil Catalana, davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut perquè informi sobre el programa d’acció dels pròxims 
mesos i el seu pla de convivència
356-00281/12

SOL·LICITUD

Presentació: David Bertran Román, del GP Cs (reg. 23672).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 15.02.2019.

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels encarregats 
d’elaborar l’Enquesta a la joventut de Catalunya del 2017 davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut perquè presenti l’Enquesta
356-00290/12

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units (reg. 24292).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 15.02.2019.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del grup que ha 
elaborat la publicació «L’emigrant 2.0, una anàlisi de l’emigració 
juvenil» davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè presenti 
aquesta publicació
356-00291/12

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units (reg. 24293).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 15.02.2019.

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Perals i Tresserra, 
directora de l’Observatori Català de la Joventut, davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’Enquesta a la 
joventut de Catalunya corresponent al 2017
356-00293/12

SOL·LICITUD

Presentació: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat, Rut Ribas i Martí, del GP ERC 
(reg. 24384).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 15.02.2019.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Lago, president de S’Ha 
Acabat, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui 
la tasca d’informació que l’entitat duu a terme a les universitats i els 
assetjaments que ha sofert els darrers mesos
356-00346/12

SOL·LICITUD

Presentació: David Bertran Román, del GP Cs (reg. 29054).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 15.02.2019.

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

Compareixença de Carolina Gala Durán, doctora en dret i catedràtica 
habilitada de dret del treball i de la seguretat social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi del Treball 
Autònom
357-00230/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom, tin-
guda el 15.02.2019, DSPC-C 193.

Compareixença de Mercè Antònia Garau i Blanes, directora general 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, davant la Comissió 
d’Estudi del Treball Autònom
357-00234/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom, tin-
guda el 15.02.2019, DSPC-C 193.

Compareixença d’Ariadna Rectoret Jordi, directora del Consorci per 
a la Formació Contínua de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi del 
Treball Autònom
357-00235/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom, tin-
guda el 15.02.2019, DSPC-C 193.



BOPC 266
20 de febrer de 2019

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 11 

Compareixença de la directora general de Joventut davant la 
Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00238/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom, tin-
guda el 15.02.2019, DSPC-C 193.

Compareixença de Xavier Goula, exresponsable de sismologia de 
l’Institut Geològic de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Projecte Castor
357-00386/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tin-
guda el 29.10.2018, DSPC-C 88.

Compareixença d’Eulàlia Masana Closa, professora de geodinàmica 
interna de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00387/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tin-
guda el 29.10.2018, DSPC-C 88.

Compareixença de Llorenç Planagumà Guàrdia, geòleg i coordinador 
del Centre de Sostenibilitat Territorial, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00388/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tin-
guda el 29.10.2018, DSPC-C 88.

Compareixença de Mariano Marzo Carpio, catedràtic d’estratigrafia 
de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Projecte Castor
357-00389/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tin-
guda el 29.10.2018, DSPC-C 88.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Acord de la Taula de Negociació de 19 de febrer de 2019 sobre els 
serveis mínims que s’han de prestar al Parlament de Catalunya per a 
garantir els serveis essencials durant la vaga general convocada per 
al dia 21 de febrer

ACORD

La Taula de Negociació, integrada per Xavier Muro Bas, secretari general; Be-
goña Benguría Calera, cap del Departament de Recursos Humans, i, en representa-
ció del Consell de Personal, Marta Perxacs Motgé, secretària, i els vocals, Pascual 
del Puerto Galindo, Víctor Bachiller Batanero i Eugeni Bruguera i Ferrés, reunida 
al Palau del Parlament el 19 de febrer de 2019, 

Vista la convocatòria de vaga general formulada per la Intersindical-CSC i atès 
el que disposen l’article 170.1.i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’article 10.2 
del Reial decret llei 17/1997, del 4 de març,

Acorda: 
1. La vaga general convocada per la Intersindical-CSC per al dia 21 de febrer, 

que afectarà el personal de l’Administració parlamentària, s’entén que queda condi-
cionada, durant el temps que duri, al manteniment dels serveis essencials que s’han 
de garantir, amb els serveis mínims corresponents.

Oficina Administrativa del

Gabinet de Presidència:  1 secretari/ària del Gabinet de Presidència

Secretaria General –

Serveis Jurídics:  1 lletrat/da

Direcció de Govern Interior –

Departament de Recursos Humans:  1 funcionari/ària del departament

 2 uixers majordoms (1 en horari de matí i 1 

en horari de tarda)

 2 uixers en horari de matí (1 a Presidència 

i 1 a la planta noble)

 2 uixers en horari de tarda (1 a Presidència 

i 1 a la planta noble)

Direcció d’Estudis Parlamentaris:  La coordinadora executiva per a l’aten-

ció de l’Oficina de Consultes i Atenció als 

Usuaris

Direcció de Gestió Parlamentària:  La directora del Departament

 1 funcionari/ària durant l’horari de Registre 

de l’Àrea de Registre i Distribució de Do-

cuments

 1 funcionari/ària de l’Àrea de Comissions i 

Ponències

   Direcció de l’Oficina de contractació:       El director de l’Oficina

Departament d’Informàtica:  La cap del Departament o un funcionari de 

l’àmbit de sistemes

Oïdoria de Comptes i Tresoreria:  L’oïdora de comptes

 La tresorera
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Departament de Relacions Institucionals:  El cap del Departament

Departament de Comunicació:  El cap del Departament

 El cap de la Unitat Tècnica d’Imatge i So

Departament d’Infraestructures,

Equipaments i Seguretat:  La coordinadora dels serveis del Departa-

ment

 2 uixers d’Identificació en horari de matí 

 2 uixers d’Identificació en horari de tarda 

 1 xofer 

Departament d’Edicions:  El cap del departament

 1 responsable de coordinació tècnica de 

transcripció

 2 editors

Departament d’Assessorament Lingüístic:  1 assessor/a lingüístic/a

2. Ha de prestar els serveis mínims, preferentment, si n’hi ha, el personal que no 
exerceixi el dret de vaga.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019

En representació de la Mesa: 
Josep Costa i Rosselló, Xavier Muro Bas, Begoña Benguría Calera.

En representació del Consell de Personal: 
Marta Perxacs Motgé, Pascual del Puerto Galindo, Víctor Bachiller Batanero i 

Eugeni Bruguera i Ferrés.
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