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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 la situació a Veneçuela
250-00687/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 30574).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 28.02.2019 a
l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la
gent gran
302-00060/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30742; 30784 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.02.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 30742)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern sobre la situació de la gent gran (tram. 302-00060/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 4 bis

4 bis. Habilitar la partida necessària als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2019 per a la construcció de noves residències, centres de dia i pisos tutelats de titularitat pública d’acord amb les necessitats existents a tot el territori de Catalunya, abordant una planificació territorial dels recursos residencials per
a la Gent Gran que fa massa temps que no es porta a terme a causa la falta d’una
estratègia global per part del Govern de la Generalitat.
Palau del Parlament, 21 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 30784)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet
i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la gent
gran (tram. 302-00060/12).
3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

1. Seguir tramitant prestacions vinculades a residència (PEV) durant l’any 2019
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i en els llocs de major prioritat territorial, per tal que aquelles persones amb dependència reconeguda de Grau II o Grau
III que es troben en llista d’espera puguin ocupar part de places residencials buides
a Catalunya, prioritzant les residències de titularitat pública municipal.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició

2. Incrementar, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, la quantia de les
prestacions vinculades a residència en un 30% pels graus II i III de dependència, mitjançant un complement d’àmbit autonòmic tal i com es feia amb anterioritat a l’any 2010.
Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

4. Concertar el màxim nombre de places residencials i de centre de dia d’aquells
nous equipaments promoguts pels ajuntaments amb fons propis, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, d’acord amb la viabilitat econòmica de la inversió així com
també amb la programació territorial de prioritats, i la voluntat pròpia de l’ens local.
Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

5. Per tal de millorar l’atenció diürna obrir, d’acord amb les disponibilitats pressupostaries, noves places de centre de dia, actualment tancades, per donar resposta
a les necessitats de les persones amb una dependència més lleu que necessiten d’aquest recurs durant el dia.
Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició

6. Assegurar el transport des del domicili al centre de dia a aquelles persones
que, pel seu grau de dependència o discapacitat, no puguin desplaçar-se de forma
autònoma, d’acord amb les disponibilitats pressupostaries.
Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

7. Encarregar un estudi que examini i valori la qualitat dels serveis residencials
de titularitat pública i gestió delegada prestats per les empreses que gestionen residències i centres dia de titularitat pública, en especial el compliment dels plecs de
condicions de les adjudicacions, el compliment de les ràtios, la qualitat de l’alimentació i els serveis mèdics i sanitaris.
Esmena 7
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició

9. Incrementar les tarifes en el sector de residències, a partir de les propostes que
realitzin tant la patronal com els sindicats, per tal d’actualitzar els costos dels serveis
residencials segons disponibilitats pressupostàries.
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Esmena 8
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

10. Deixar sense efectes l’acord transitori signat entre l’ICASS i el sector de les
patronals el 2 de desembre per a la flexibilització dels serveis d’atenció residencial i
d’atenció diürna, i acordar mesures amb els sectors implicats per garantir i millorar
la qualitat assistencial dels servei.
Esmena 9
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

11. Iniciar la tramitació, en el termini de sis mesos, de la llei de la Gent Gran
de Catalunya.
Esmena 10
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

12. Presentar a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini
de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, un model que incideixi en l’atenció
integrada social i sanitària.
Esmena 11
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

13. Presentar, en el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, l’actualització del Pla Integral de Seguretat de les persones grans, així com presentar a
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies les accions dutes a terme en el marc
del Pla integral de Seguretat de les persones grans 2015-2018.
Esmena 12
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de refosa dels punts 15 i 16

en un únic punt
Iniciar l’actualització de la Cartera de Serveis Socials, un cop s’hagi aprovat el
Pla Estratègic de Serveis Socials durant el 2019.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb relació a les
polítiques socials
302-00061/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30741; 30783 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.02.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 30741)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies amb relació a les polítiques socials (tram. 302-00061/12).
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 5

Dotar de transparència els centres tutelars amb l’obligació de l’entitat gestora
dels centres residencials d’acció educativa i d’educació intensiva de retre comptes de
les aportacions públiques rebudes, incloent-hi anualment una memòria econòmica
i d’activitats realitzades, i també dels plans de contingència, les retribucions de cadascun dels professionals del centre amb relació a la seva categoria professional, les
despeses anuals de funcionament del centre desglossades per conceptes, la despesa
en concepte de reforma, ampliació i millora dels espais del centre, si es produeixen,
i la despesa en concepte d’higiene, alimentació i vestimenta dels menors, tal com ja
va recollir el punt 110.L de la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre
l’orientació política general del Govern.
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 6

Donar compliment als punts 13.F y 13.G de la Resolució 220/XII del Parlament
de Catalunya, sobre la protecció dels infants per assegurar el millorament de la
transparència en la gestió dels centres que pertanyen a fundacions privades que depenen del sistema de protecció de la infància, amb el compliment d’un protocol de
retiment de comptes anual de tots els centres, i fer auditories anuals del funcionament dels centres i dels processos d’adjudicació de contractes públics de la Generalitat a fundacions privades que formen part del sistema de protecció de la infància.
Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 7

Donar compliment al punt 13.I de la Resolució 220/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció dels infants, garantint el compliment escrupolós del període
màxim d’estada al centre d’acollida, de sis mesos de durada, d’acord amb la Llei
14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.
Palau del Parlament, 21 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 30783)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb relació a les polítiques socials
(tram. 302-00061/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1. Que el Parlament de Catalunya actualitzi l’IRSC, Indicador de la Renda de
Suficiència, indicant alhora com es financia l’increment de la despesa.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. Als pressupostos de 2019, incrementar les polítiques d’infància i famílies, així
com aconseguir la unificació dels mètodes de càlcul de la inversió en infància.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

3.a) En el primer trimestre del 2019, convocar un grup de treball per a la revisió
global del sistema de protecció a la infància, en la qual hi participi personal de la
DGAIA, representants sindicals, i entitats i professionals experts del sector.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició

4.a) Garantir el desplegament de l’Estratègia d’acollida i inclusió del jovent que
emigra sol amb la dotació necessària i amb un pla d’acció calendaritzat i dotat pressupostàriament.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

5. Als Pressupostos de 2019, Incrementar en l’import necessari la partida pressupostària destinada a la Renda Garantida de Ciutadania per garantir el dret subjectiu
a cobrar la RGC.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

6. Resolució dins els terminis legals segons dictamen preceptiu de la Comissió
Jurídica Assessora, de tots els recursos i peticions de pagament per silenci positiu
que estan en tràmit administratiu, presentats durant l’any 2018. I a partir d’ara, resolució en temps i forma dels que se segueixi rebent.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, addició i supressió

8. Al Pressupost de 2019, incloure recursos suficients per a crear noves places
de residència pública a Catalunya per dependència, amb l’objectiu de reduir, durant
aquest any, la llista d’accés actual de persones que tenen el dret reconegut a una
plaça residencial, d’acord amb la programació territorial prevista pel 2020-2023 i
segons disponibilitat pressupostària.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

9. Preveure l’increment suficient al Pressupost de 2019, i als successius, per a situar, en un període màxim de 4 anys, les tarifes públiques que es paguen als serveis
del sector de la Dependència al nivell necessari per poder dignificar el sector, tal i
com demanen conjuntament patronals i sindicats.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

10. Revisar conjuntament amb tots els agents del sector involucrats, el model de
prestacions de serveis residencials de l’atenció centrada en la persona.
Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

11.a) Continuar exercint, donant compliment a les funcions corresponents a la
ITC, les competències en matèria d’inspecció laboral que corresponen a la Generalitat als efectes de comprovació i control de compliment en matèria de condicions
laborals.
Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

11.b) Reforçar les inspeccions als centres incloent-hi converses amb els treballadors i treballadores sense la presència de la direcció. En el cas d’inspeccions rutinàries, seguir fent-les sense preavís.
Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

12. Garantir com a requisit per a la l’adjudicació, concertació o delegació de gestió de serveis socials el no haver estat sancionades amb caràcter ferm per infracció
greu en matèria professional que posi en qüestió la seva integritat en la capacitat de
gestionar serveis públics d’acord amb la normativa vigent.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques
del coneixement
302-00062/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30640; 30781 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.02.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 30640)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María Luz Guilarte Sánchez, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern sobre les polítiques del coneixement (tram. 302-00062/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un punt 3 bis, que quedaria redactat de la següent manera

3 bis) Elaborar un Mapa del Coneixement en tot el territori, amb la intenció
d’ampliar l’oferta de titulacions de grau mitjà i superior actual, tant universitària
com professional, i de centres d’innovació, i d’adaptar-la a l’activitat econòmica i
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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industrial específica de l’entorn, com a base per a fomentar el desenvolupament i les
oportunitats futures del propi territori.
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició al punt 7, que quedaria redactat de la següent manera

7) Afavorir i potenciar les polítiques de clústers territorials, en coordinació amb
els clústers sectorials, accelerant processos de canvi estratègic i tecnològic amb suport concret als plans d’actuació, de formació, i d’inversió en I+D.
Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 7 bis, que quedaria redactat de la següent manera

7 bis) Coordinar la creació i promoció de programes d’emprenedoria a nivell territorial amb els diferents clústers, amb la finalitat d’impulsar la competitivitat, la creació
de noves empreses, l’aprofitament de recursos i l’atracció d’inversions en tot el territori.
Palau del Parlament, 21 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María Luz Guilarte Sánchez, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 30781)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques del
coneixement (tram. 302-00062/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1

1. Continuar garantint els drets socials i sanitaris a tots els estudiants que marxen de la seva ciutat d’origen per desenvolupar la seva carrera universitària en una
altra ciutat catalana.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

2. Crear per al proper curs 2019-20 un primer programa de beques-salari que
complementi la beca pública general del Ministeri i les que d’aquesta modalitat ja
tenen algunes universitats públiques catalanes, per tal de tenir un sistema de beques
més integrals i equitatiu, a l’espera de que es completi el traspàs pendent de la competència i de l’acompliment de les sentències judicials que ho recolzen.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3. Reforçar per al proper curs 2019-20 els convenis que les universitats tenen, en
general, amb les ciutats on tenen campus per tal d’impulsar programes d’acolliment
conjunt per a tot l’estudiant provinent d’altres ciutats, de manera que puguin obtenir
informació, atenció i serveis personalitzats, en especial, en allotjament, la cultura i
el lleure que la ciutat ofereix.
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 4

4. Debatre en el si del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement les dificultats del nostre sistema de coneixement per produir efectes contundents en el teixit
productiu. La valorització del coneixement, la seva localització territorial, en definitiva, el nostre sistema d’innovació necessita d’una estratègia conjunta amb l’Educació superior, la recerca i el teixit productiu que representa el PN@SC.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 8

Pel que fa a EURECAT, com a centre tecnològic de Catalunya:
a) Consolidar el seu model de centre.
b) Fixar una estratègia de futur alineant la visió del país amb la dels diversos
territoris, i sobretot, reforçar les tecnologies disruptives i el treball a mitjà i llarg
termini amb les PIMES.
c) Fer un seguiment dels resultats aconseguits pel centre tecnològic.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els papers de
Salamanca
302-00063/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30628 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.02.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 30628)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els papers de Salamanca (tram. 30200063/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar treballant perquè es faci efectiva la disposició addicional tretzena de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Fons propis i comuns amb altres territoris), segons la qual «Els
fons propis de Catalunya situats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó i a l’Arxiu Reial de
Barcelona s’integren en el sistema d’arxius de Catalunya» i també «Per a la gestió
eficaç de la resta de fons comuns amb altres territoris de la Corona d’Aragó, la Generalitat ha de col·laborar amb el Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, amb
les altres comunitats autònomes que hi tenen fons compartits i amb l’Estat per mitjà
dels mecanismes que s’estableixin de mutu acord».
Palau del Parlament, 21 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,
GP PSC-Units
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de
joventut
302-00064/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30629; 30785 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.02.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 30629)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut (tram. 302-00064/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió i addició de la lletra a del punt 1

a) Millorar l’orientació acadèmica i laboral a tots els centres de secundària instituts públics perquè doni consell acadèmic i professional, assegurant una formació
adequada i una remuneració corresponent per als propis orientadors.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra g del punt 1

g) Fomentar els intercanvis d’estudiants d’FP amb altres països, proporcionant
ajuts per incentivar la participació als a través de programes de la Unió Europea
com el Programa Leonardo da Vinci i d’altres.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra a del punt 2

a) Dissenyar un pla integral des de l’educació primària fins l’educació secundària que permeti que tots els alumnes rebin els mitjans necessaris per assolir el nivell
B2 d’anglès al finalitzar els seus estudis universitaris, i presentar-lo en seu parlamentària en el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta moció amb vistes
a iniciar la seva implementació per al curs 2019-2020.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de la lletra b del punt 2

b) Potenciar la creació de títols conjunts entre universitats catalanes i universitats estrangeres, augmentant els recursos destinats a l’intercanvi d’estudiants en pràctiques i el
número en empreses receptores espanyoles, així com el nombre d’estudiants espanyols
en pràctiques a l’estranger amb programes de la Unió Europea, com ERASMUS+, l’intercanvi de coneixement i l’excel·lència acadèmica del nostre professorat universitari.
Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de la lletra d del punt 2

d) Condemnar totes les actituds i actuacions totalitàries ocorregudes a les universitats catalanes, com els atacs als joves de Societat Civil Catalana i a l’entitat S’ha Acabat, per part de grups radicals separatistes i d’extrema esquerra. La Universitat ha de
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ser un lloc on es respecti la llibertat d’expressió i de pensament, es comparteixin idees
de forma democràtica i es generi debat entre opinions, per diferents que aquestes siguin.
Palau del Parlament, 21 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, GP PSC-Units, diputat

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 30785)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de
joventut (tram. 302-00064/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1.b) Impulsar la formació professional dual a fi de triplicar en l’horitzó del curs
2024-25 el nombre de places actual. Aquesta tasca s’ha de dur a terme d’acord amb
els agents socioeconòmics, des de la doble visió sectorial i territorial i posant l’èmfasi especialment en les petites i mitjanes empreses.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1.c) Realitzar una campanya de foment i difusió de la formació professional dual
a tots els centres. Aquesta campanya ha d’incloure accions de promoció específica
adreçada a les dones per tal de fomentar-ne la incorporació a les famílies professionals en què estan menys representades.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

2.a) Continuar treballant per a que tots els alumnes universitaris tinguin els mitjans per assolir el nivell B2 d’anglès al finalitzar els seus estudis, i presentar-lo en
seu parlamentària en el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta moció
amb vistes a iniciar la seva implementació per al curs 2019-2020.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

2.b) Incentivar a les Universitats a la internacionalització, mitjançant mecanismes com la creació de títols conjunts entre universitats catalanes i universitats estrangeres o l’intercanvi de PDI, Pas i estudiantat.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2.c) Continuar en el desenvolupament del Pla STEMcat a partir del grup de treball interdepartamental STEMcat, per tal d’impulsar les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques en els estudiants de Catalunya.
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2.d) Declara que la Universitat ha de ser un lloc on es respecti la llibertat d’expressió i de pensament, es comparteixin idees de forma democràtica i es generi debat entre opinions, per diferents que aquestes siguin.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

3.a) Treballar per reduir la taxa d’atur dels joves, que actualment supera el
20,4%, per mitjà d’impulsar a través del Servei Públic d’Ocupació (SOC) iniciatives
de formació ocupacional que millorin la seva ocupabilitat i a intensificar l’abast del
Programa de Garantia Juvenil.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

3.c) Incloure a la Xarxa Emprèn un servei de mentoring per a emprenedors joves
en què empresaris sènior i professionals de la Ciència i la Tecnologia els assessorin
en l’inici del seu projecte, aportant tota la seva experiència en la gestió i en el sector
específic.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

3.e) Impulsar la participació de la Taula de treball del sector del videojoc en el
disseny i desenvolupament dels graus d’estudis i certificats de professionalitat dirigits a aquest sector.
Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

4.a) Reactivar la comissió d’experts que integri professionals de la salut, experts
en problemàtica social associada, associacions de familiars i supervivents, amb l’objectiu d’analitzar les causes de l’alta taxa de suïcidis entre la població jove, i millorar
programes d’intervenció.
Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

4.b) Desplegar a tot el territori de Catalunya el programa d’acció contra la Depressió i prevenció del suïcidi en col·laboració amb d’altres àmbits no sanitaris.
Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

4.c) Impulsar el pla integral de prevenció, detecció i actuació, que sigui eficaç i
que redueixi els casos d’addiccions, amb una estratègia específica i diferenciada per
als joves, per les especials característiques d’aquest col·lectiu que els fa més vulnerables, implementar-lo i aplicar-lo amb la col·laboració i participació de les entitats
més representatives dedicades al tractament d’addiccions, la comunitat educativa i
les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPES), tal i com ja es ve fent des del
Departament de Salut per mitjà de la Secretaria de Salut Pública.
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

5.a) Desenvolupar les previsions del Pla Territorial Sectorial d’habitatge (PTSH),
una vegada estigui aprovat, per tal d’aconseguir un parc públic d’habitatge amb
l’objectiu d’arribar al 15% del total del parc d’habitatge als municipis de forta demanda acreditada, en compliment del mandat de solidaritat urbana previst a la Llei
18/2007, del dret a l’habitatge. Per assolir aquest objectiu, destinar tot el sòl residencial públic ubicat a municipis d’alta demanda acreditada que reuneixi característiques tipològiques adients per a la promoció d’habitatge públic destinat al lloguer
assequible, cercant els mecanismes legals i de finançament necessaris, establint les
reserves oportunes per a facilitar l’emancipació dels joves i aplicant un criteri de rotació en el lloguer actualitzant la situació econòmica del llogater, perquè compleixi
els requisits econòmics necessaris quan gaudeixi del lloguer assequible.
Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5.b) Una vegada assolida la correcció del dèficit fiscal que pateix la Generalitat
de Catalunya i recuperades les transferències de l’Estat en el marc del Plan Estatal
de Vivienda, treballar en l’increment del pressupost destinat a les polítiques públiques d’habitatge fins a assolir una cota mínima de 1.000 milions d’euros anuals durant els propers 10 anys, atès que l’habitatge és ja un dels grans problemes socials,
també per als joves, a les grans ciutat
Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6.a) Implementar actuacions interdepartamentals per al foment de la igualtat de
gènere, adreçades específicament a la joventut, ateses les circumstàncies especials
en relació amb la utilització de les xarxes socials, agafant com a model de referència
la guia elaborada pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) «Unfollow a les violències masclistes», entre d’altres, per a fer-ne difusió en centres amb
públic menor d’edat com els educatius, ocupacionals o d’oci.
Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

8.a) Reduir, en el termini de tres anys, i sempre que la normativa bàsica estatal ho
permeti, el percentatge d’interins de la funció pública de la Generalitat del 31,8% actual
al 8%, convocant processos de selecció per a les places que correspongui, especialment en els camps de la docència, les institucions sanitàries, l’administració i serveis
i l’Administració de Justícia, que facilitarà la integració dels joves a la funció pública.
Esmena 17
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

9.a) Mentre no entri en funcionament la T-Mobilitat, seguir treballant en la millora de les tarifes reduïdes que tinguin en compte diferents col·lectius que cal protegir,
entre ells la gent jove en el marc del desplegament de la Llei del transport públic.
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Esmena 18
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

10. Continuar garantint que les activitats col·lectives que es duen a terme a les
aules i els espais comuns de les escoles, instituts i qualssevol altres centres de formació i lleure juvenil, es desenvolupin en un ambient de màxim respecte a la llibertat de pensament i de consciència individual dels joves, sense que hi càpiga la
imposició de cap simbologia o ideologia partidista.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les negociacions
ocultes entre el president de la Generalitat i el president del Govern
d’Espanya
302-00065/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30576; 30749 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.02.2019
SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 30576)

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del
Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre les negociacions ocultes entre el president de la Generalitat i el president del Govern d’Espanya (tram. 302-00065/12).
Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 2 bis

2 bis. Constata que, de acuerdo con la Constitución Española, corresponde al
conjunto de los españoles y no solo a una parte, cualquier decisión que se pueda
adoptar y afecte a la soberanía nacional y a la unidad de la nación española.
Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 5

5) Expresa su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Cuerpo
de Mossos d’Esquadra, a las Policías Locales, a los miembros del Poder Judicial y a
los funcionarios de la Administración de Justicia en el siempre difícil cumplimiento
de sus funciones en defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en
el que a menudo se ven obligados a sufrir presiones y coacciones por parte de quienes pretenden influir ilegítimamente en sus actuaciones y decisiones.
Esmena 3
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 5 bis

5 bis. Insta el Govern de la Generalitat a proteger con eficacia a los jueces y fiscales destinados en Catalunya que están ejerciendo su labor en condiciones muy
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difíciles e incluso adversas en algunas ocasiones fruto de la tensión provocada por
el desafío soberanista.
Palau del Parlament, 21 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 30749)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les negociacions ocultes entre el president de la Generalitat i el president
del Govern d’Espanya (tram. 302-00065/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de tot el punt 1

Representa al pueblo de Catalunya y ejerce la potestad legislativa, aprueba los
presupuestos de la Generalitat y controla e impulsa la acción política y de gobierno. Es la sede donde se expresa preferentemente el pluralismo y se hace público el
debate político.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de tot el punt 3

Reconoce el derecho a la igualdad formal y material de la ciudadanía ante la
ley. Afirma que el poder judicial tiene el deber de actuar dentro del marco establecido en la ley, la Constitución, y los Tratados de Derechos Humanos ratificados por
España y aquellos que constituyen jus cogens en el derecho internacional, garantizando en todo momento su independencia e imparcialidad. Como consecuencia de
ello reconoce el carácter fragmentario del derecho penal y la necesidad de que el
sistema penal se ocupe de los actos más graves en contra de los bienes jurídicos de
mayor importancia.
Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de tot el punt 4

Manifiesta que el respeto al principio de separación de poderes supone que los
jueces y las juezas actúen con independencia horizontal y vertical. Con el fin de garantizar una justicia en concordancia con los estándares internacionales, insta al
Gobierno de la Generalitat a fortalecer la formación de jueces y juezas en derechos
humanos, en justicia transicional y en una perspectiva de género y de reconocimiento de las diversidades.
Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de tot el punt 5

Expresa su apoyo al Cuerpo de Mossos d’Esquadra e insta al Gobierno de la
Generalitat a garantizar que en todo momento y lugar la actuación de este cuerpo
policial se haga dentro del marco del derecho doméstico e internacional. Insta también al Gobierno de la Generalitat a que proporcione cursos en derechos humanos
y en perspectiva de género a los miembros de este cuerpo y que toda su actuación se
haga cumpliendo con los estándares internacionales, tal y como están consignados
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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en el Manual ampliado de Derechos Humanos para la Policía de la Organización
de Naciones Unidas, expedido en 2003.
Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió dels punts 8 i 9 i addició d’un nou punt 8

Insta al Presidente de la Generalitat, Sr. Joaquim Torra, a abandonar la política
de «silla vacía» con la que ha abdicado de defender los intereses de los catalanes
en los órganos donde éstos se deciden, y a ejercer lealmente las competencias de la
Administración de la Generalitat y dedicar los 34.000 millones de euros de presupuesto con que cuenta anualmente a abordar la solución de los problemas reales y
cotidianos de la gente.
Proclama que la función primera y fundamental de las instituciones es abordar
los problemas reales y cotidianos de la gente, y que apartarse sistemáticamente de
ello constituye un fraude a la democracia.
Insta al Presidente de la Generalitat, Sr. Joaquim Torra, a hacer uso de las competencias y destinar el presupuesto de la Generalitat a la solución de los problemas
reales y cotidianos de la gente, en especial de aquellas personas que se encuentran
en una situación de vulnerabilidad.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política
pressupostària
302-00066/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30743 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.02.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 30743)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Maialen Fernández Cabezas, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern sobre la política pressupostària (tram. 302-00066/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt únic, que quedaria redactat de la següent manera

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a registrar davant la
cambra, abans de finalitzar el mes del dia 15 de març d’enguany, el projecte de llei
de pressupostos de la Generalitat per l’any 2019.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el turisme
302-00067/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30636 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.02.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 30636)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el turisme (tram. 302-00067/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3, que quedaria redactat de la següent manera

3. Desplegar Presentar, en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació d’aquesta Moció, un Pla d’Innovació Turística que inclogui un seguit d’iniciatives i d’instruments que permetin afavorir una millor transferència de coneixement i una més alta
capacitat innovadora en el sistema turístic català, incorporant un calendari d’actuacions, els indicadors de compliment i els recursos assignats.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 6, que quedaria redactat de la següent manera

6. Presentar en seu parlamentària, en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació d’aquesta Moció, una versió del Projecte de Decret de Turisme que indiqui les
noves disposicions introduïdes arran les al·legacions tingudes en consideració, total
o parcialment, per part del Govern.
Palau del Parlament, 21 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

18

BOPC 271
26 de febrer de 2019

4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença d’Oriol Altisench i Barbeito, degà del Col·legi
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, davant la
Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00390/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de Ricard Vizcarra Miquel, president del Col·legi
d’Ambientòlegs de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació
sobre el Projecte Castor
357-00391/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

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

4.70.01.

Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de Justícia al vicepresident del
Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00080/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 30496 / Coneixement: 22.02.2019

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 de la consellera de Justícia, els dies 20 i 21 de febrer de
2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.
Cordialment,
Barcelona, 19 de febrer de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 40/2019, de 19 de febrer, d’encàrrec del despatx de la consellera de Justícia al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, els dies 20
i 21 de febrer de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7814,
del 30 de febrer de 2019.
4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
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Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat a la
consellera d’Empresa i Coneixement
330-00081/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 30497 / Coneixement: 22.02.2019

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 Territori i Sostenibilitat, el dia 20 de febrer
de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera d’Empresa i Coneixement.
Cordialment,
Barcelona, 19 de febrer de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 38/2019, de 19 de febrer, d’encàrrec del despatx del conseller de
Territori i Sostenibilitat a la consellera d’Empresa i Coneixement el dia 20 de febrer de
2019, és publicat al DOGC 7814, del 30 de febrer de 2019.
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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 de la consellera de Cultura, els dies 20 i 21 de febrer de
2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Cordialment,
Barcelona, 19 de febrer de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 39/2019, de 19 de febrer, d’encàrrec del despatx de la consellera de Cultura al conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, és publicat al
DOGC 7814, del 30 de febrer de 2019.
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