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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 281/XII del Parlament de Catalunya, sobre les herències
intestades
250-00279/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 6, 13.02.2019, DSPC-C 181

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 13 de febrer de
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les herències intestades
(tram. 250-00279/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya (reg. 16749).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Incorporar al parc públic d’habitatges els habitatges i solars d’ús residencial
adquirits per la Generalitat procedents d’herències intestades que estiguin situats
en municipis de Catalunya amb una alta demanda acreditada i una alta pressió de
preus, i que tinguin una tipologia i unes característiques urbanístiques coincidents
amb els inclosos en els programes funcionals d’habitatge públic o protegit.
b) Destinar a projectes d’ampliació del parc públic d’habitatge els ingressos obtinguts per la Generalitat per les subhastes dels béns procedents d’herències intestades que no tenen les característiques a què fa referència la lletra a.
Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
La secretària de la Comissió en funcions, Esther Niubó Cidoncha; la presidenta
de la Comissió, Teresa Pallarès Piqué

Resolució 282/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adequació de
la regulació de la contractació pública per a afavorir la concurrència
de petites i mitjanes empreses
250-00439/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 6, 13.02.2019, DSPC-C 181

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 13 de febrer de
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’adequació de la regulació
de la contractació pública per a afavorir la concurrència de petites i mitjanes empreses (tram. 250-00439/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya (reg. 23875).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Incorporar clàusules en les licitacions de la Generalitat per a afavorir la concurrència de petites i mitjanes empreses.

1.10. Acords i resolucions
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b) Desenvolupar els procediments tècnics que redueixin les traves administratives per a presentar la documentació i la tramitació d’expedients.
Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
La secretària de la Comissió en funcions, Esther Niubó Cidoncha; la presidenta
de la Comissió, Teresa Pallarès Piqué

1.10. Acords i resolucions
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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 l’adopció de mesures de suport per a
l’autoconsum d’energia elèctrica
250-00479/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 25143 i 25495 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 27.02.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 25143)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1) Continuar el desplegament de l’estratègia SOLARCAT, aprovada el Govern
l’any 2017 amb previsió de destinar 5 M€ en el trienni 2018-2020 per a línies d’incentiu econòmic per a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic a Catalunya, tant
en l’àmbit domèstic, com en l’industrial. Assegurant-se que, en el desplegament
d’aquestes línies de subvenció, es té en compte la necessitats especifiques de les
famílies de baixos ingressos per a tal d’evitar que quedin excloses de la transició
energètica.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2) En funció de les disponibilitats pressupostàries, establir mecanismes d’ajuda
per a millorar l’aïllament o el canvi d’equips consumidors d’energia per a tal de garantir l’eficiència energètica d’habitatges de famílies de baixos ingressos i amb un
baix nivell d’eficiència energètica.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3) Seguir desplegant el Pacte Nacional per a la Transició Energètica i, en aquest
marc, fer una proposta per a tal d’implementar la proposta catalana per a la reforma del bo social en l’àmbit de l’energia presentada per el grup de treball per ampliar
la lluita contra la pobresa energètica.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la rehabilitació i l’activació del Vapor
Ros, de Terrassa
250-00514/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 24953; 27010 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 27.02.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 24953)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Acceptar amb celeritat l’herència del Vapor Ros per evitar la despesa
que genera l’edifici buit.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Estudiar, conjuntament amb l’Ajuntament de Terrassa i tenint en
compte el valor patrimonial de l’espai, la possibilitat d’encabir en el sector del Vapor Ros un edifici de caràcter cultural i d’àmbit nacional, prioritzant la creació d’art
contemporani.

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 27010)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De refosa dels punts 1, 2 i 3 en un únic punt 1

1) Prioritzar l’expedient de l’herència de la finca del Vapor Ros, per tal de procedir a la seva acceptació i poder, així, gestionar-ne la propietat.

Proposta de resolució sobre la consideració de l’Institut Català de
Finances com a establiment financer de crèdit
250-00536/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 28889 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 27.02.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 28889)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions oportunes per assolir l’homologació de l’Institut Català de Finances com a entitat de crèdit públic dins
el marc legislatiu europeu d’entitats de crèdit.

3.10.25. Propostes de resolució
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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
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30689 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 27.02.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 30689)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació

2. En compliment amb l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, assolir
abans del 2030 la fita del 0,7%, duent a terme en els propers tres plans directors un
increment (Visió 2030) per tal d’arribar al 0,4% en el Pla Director de Cooperació
2019-2022; al 0,6% en el Pla 2023-2026 i en el darrer Pla 2027-2030, la fita del
0,7% que va marcar Nacions Unides.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació

3. Coordinar aquest increment des de l’Agència Catalana de Cooperació Internacional (ACCD), ja que és l’ACCD l’òrgan de l’administració catalana que té per
objecte executar i gestionar la política de cooperació del desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.

Proposta de resolució sobre el fons de liquiditat autonòmic
250-00586/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30658 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 27.02.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 30658)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions oportunes davant
el Ministeri d’Hisenda per acordar un programa de reducció l’absorció per part de
l’Estat del deute de la Generalitat contreta a través dels mecanismes de liquiditat extraordinària. L’Administració General de l’Estat, en un programa a tres anys, hauria
de refinançar progressivament el deute de les Comunitats Autònomes adquirida a
través dels mecanismes extraordinaris de liquidat en un termini de 75 anys a tipus
d’interès zero.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la priorització dels recursos per a
l’atenció i la cura dels menors no acompanyats
250-00600/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30682 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 27.02.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 30682)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió al punt 2

Presentar en seu parlamentària, en el termini de 3 mesos, un informe de recursos
econòmics destinats per la Generalitat a l’acollida de menors no acompanyats durant
l’exercici 2017 i 2018, y la previsión para los años 2019 y 2020.

Proposta de resolució sobre la celebració del vuitantè aniversari de
la Retirada
250-00604/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30667 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 27.02.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 30667)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació al punt 2

2. Continuar difonent les exposicions i activitats del Museu Memorial de l’Exili
(MUME), situat a la Jonquera; així com per donar a conèixer les rutes senyalitzades
de La Retirada i els camins de l’exili, i els espais de memòria transfronterers.

Proposta de resolució sobre l’atenció als infants i adolescents que
han estat víctimes del tràfic d’éssers humans
250-00605/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30494 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 27.02.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 30494)

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
D’addició al final de l’apartat 1

1. Elaborar un pla i un circuit específic per a detectar, protegir i donar una atenció especialitzada als menors que han estat víctimes o poden convertir-se en víctimes de tràfic i d’explotació sexual, destinant els recursos que sigui necessari perquè
s’apliqui el més aviat possible.

3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem (2)
D’addició al final de l’apartat 2

2. Garantir una formació especialitzada als professionals que tracten amb els
menors estrangers no acompanyats per a la detecció, l’abordatge i l’atenció als infants que són víctimes de tràfic d’éssers humans, amb un enfocament de drets humans amb perspectiva de gènere.
Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem (3)
D’addició d’un nou apartat 6

6. Elaborar i garantir mesures que permetin prevenir que els i les menors estrangers no acompanyants puguin ser víctimes del tràfic d’ésser humans i explotació sexual quan arriben a Catalunya.
Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem (4)
D’addició d’un nou apartat 7

7. Garantir la coordinació dels diversos àmbits i entitats implicades per tal de
garantir l’adequació, el coneixement i bona aplicació dels recursos i mesures destinats a prevenir, detectar, protegir i donar una atenció especialitzada als menors que
han estat víctimes o poden convertir-se en víctimes de tràfic i d’explotació sexual.

Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i adolescents
víctimes d’abús sexual
250-00606/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30683 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 27.02.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 30683)

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

1. Garantir l’interès superior de l’infant durant el procés que es genera en cas
d’abús sexual infantil, millorant la coordinació entre els diferents departaments i
actors que hi intervenen (seguint el model Barnahus, entre d’altres), per evitar la
victimització secundària de l’infant i facilitar la seva recuperació.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

3. Estudiar la inclusió de tots els infants i adolescents als programes específics
de tractament d’abús sexual que existeixen actualment a Catalunya, mitjançant la
gratuïtat progressiva dels diferents serveis.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental infantil i juvenil
250-00607/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30688 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 27.02.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 30688)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

1) Reforçar l’accés a l’atenció en salut mental infantojuvenil a tots els usuaris
d’acord amb les seves necessitats, independentment del territori on visquin, garantint l’equitat en l’accés als recursos.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2) Reforçar l’abordatge biopsicosocial dels problemes de salut mental infantojuvenil.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

3) Seguir implementant programes de prevenció i detecció precoç d’aquests problemes, especialment dins l’àmbit educatiu.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació

4) Mantenir programes de formació per a tot el professorat que hagi de treballar
amb nens i adolescents amb necessitats educatives especials, dins del model d’escola
inclusiva, i dotar de professionals en l’àrea de la psicopedagogia i de la psicologia a
les escoles, per tal que es pugui garantir que queden cobertes les necessitats educatives dels infants, amb independència de quin sigui el seu diagnòstic.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació

6) Donar el compliment corresponent de les mesures aprovades en aquesta proposta de resolució.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació

7) Treballar per una dotació pressupostària adient per l’atenció a la salut mental.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la situació a Veneçuela
250-00687/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 31193).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

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

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent
al 2016
257-00001/12
PONÈNCIA DE CARÀCTER INFORMATIU

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 14 de febrer de 2019, d’acord amb l’article 185.2 del Reglament, ha nomenat la Ponència de
caràcter informatiu per a estudiar l’informe i el Compte general de la Generalitat
de Catalunya corresponent al 2016 (tram. 257-00001/12), que resta constituïda pels
membres següents:
Grup parlamentari de Ciutadans
José María Cano Navarro
Grup parlamentari de Junts per Catalunya
Narcís Clara Lloret
Grup parlamentari Republicà
Lluïsa Llop i Fernàndez
Grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Òscar Ordeig i Molist
Grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Lucas Silvano Ferro Solé
Subgrup parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Maria Sirvent Escrig
Subgrup parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza Garcia González

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2019
La secretària de la Comissió en funcions, Assumpta Escarp Gibert; el president
de la Comissió, Antonio Espinosa Cerrato

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

11

BOPC 275
1 de març de 2019

4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del secretari de Telecomunicacions,
Ciberseguretat i Societat Digital davant la Comissió de Polítiques
Digitals i Administració Pública perquè presenti el pla d’actuacions
del Pacte nacional per a una societat digital
356-00336/12
SOL·LICITUD

Presentació: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat, Anna Caula i Paretas, del GP
ERC (reg. 28880).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 26.02.2019.

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