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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01.

Lleis i altres normes

1.01.03.

Decrets llei

Resolució 291/XII del Parlament de Catalunya, de validació del
Decret llei 4/2019, del 29 de gener, de mesures urgents en matèria de
transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor
203-00012/12
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 25, 28.02.2019, DSPC-P 41

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de febrer de 2019, ha debatut el
Decret llei 4/2019, del 29 de gener, de mesures urgents en matèria de transport de
viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor (tram. 203-00012/12), i
ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del
Reglament, ha d’ésser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de
l’Estatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el
Decret llei 4/2019, del 29 de gener, de mesures urgents en matèria de transport de
viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor.
Palau del Parlament, 28 de febrer de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

1.15.

Mocions

Moció 52/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació de la gent
gran
302-00060/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 25, 27.02.2019, DSPC-P 40

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de febrer de 2019, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la gent gran (tram. 302-00060/12), presentada pel diputat
Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 30742) i pel Grup
Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 30784).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’increment de prestacions per a la
gent gran, insta el Govern a:
a) Tramitar durant el 2019 dues mil noves prestacions vinculades al servei de residència perquè les persones amb dependència reconeguda que són en llista d’espera
puguin ocupar una part de les places residencials buides.

1.01.03. Decrets llei
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b) Incrementar el 30% la quantia de les prestacions vinculades al servei de residència per als graus II i III de dependència per mitjà d’un complement d’àmbit autonòmic, tal com es feia abans del 2010.
c) Incrementar el 30% el nombre de prestacions per a cuidadors no professionals
i manifestar el suport perquè aquest col·lectiu recuperi les cotitzacions a la Seguretat
Social, retirades el 2012.
2. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’increment de places residencials i
de places de centre de dia per a la gent gran, insta el Govern a:
a) Concertar totes les places residencials i de centre de dia dels nous equipaments promoguts pels ajuntaments amb fons propis.
b) Habilitar la partida necessària en els pressupostos del 2019 per a construir noves residències, centres de dia i pisos tutelats de titularitat pública d’acord amb les
necessitats del territori, i a abordar una planificació territorial dels recursos residencials, que fa massa temps que no porta a terme perquè no té una estratègia global.
c) Obrir dues mil places de centre de dia tancades per a les persones amb una
dependència més lleu que les necessiten.
d) Assegurar el transport del domicili al centre de dia a les persones que per llur
grau de dependència o discapacitat no poden desplaçar-se autònomament.
3. El Parlament de Catalunya, amb relació a la qualitat dels serveis per a la gent
gran, insta el Govern a:
a) Encarregar una auditoria externa per a valorar la qualitat dels serveis que
presten les empreses que gestionen residències i centres dia de titularitat pública, en
especial pel que fa al compliment dels plecs de condicions de les adjudicacions, el
compliment de les ràtios, la qualitat de l’alimentació i els serveis mèdics i sanitaris.
b) Facilitar la incorporació de més gericultors i auxiliars d’infermeria al sistema
i a millorar les condicions laborals i salarials d’aquests professionals.
c) Incrementar, a partir de les propostes de la patronal i els sindicats, les tarifes
de les residències per a actualitzar els costos dels serveis que presten.
d) Deixar sense efecte l’acord transitori signat el 2 de desembre entre l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials i les patronals per a flexibilitzar els serveis
d’atenció residencial i diürna, que va reduir les ràtios d’atenció fins al 8%, i a recuperar les ràtios que estableix la llei.
4. El Parlament de Catalunya, amb relació a altres àmbits relatius a la qualitat de
vida de la gent gran, insta el Govern a:
a) Presentar en el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció l’avantprojecte de llei de la gent gran.
b) Presentar-li en el si de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en el
termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció un pla estratègic de millora dels serveis d’atenció domiciliària que complementi els serveis actuals amb nous
recursos tècnics i humans que garanteixin la cura i l’envelliment als domicilis, de
manera que l’ingrés en una residència s’endarrereixi fins que les condicions de salut
ho requereixin.
c) 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, i a presentar-li en el si
de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies les accions que ha dut a terme en
el marc del Pla integral de seguretat de les persones grans 2015-2018.
d) Presentar un nou protocol marc i orientacions d’actuacions contra el maltractament de la gent gran a partir de l’experiència del protocol actual, de l’any 2012.
e) Crear una cartera de serveis específica per a les persones grans que viuen soles.
f) Actualitzar en el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta moció la
Cartera de serveis socials, congelada des del 2010.
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g) Presentar-li en el si de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en el
termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció un model d’assistència que
incideixi en l’atenció social i sanitària integrada.
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2019
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 53/XII del Parlament de Catalunya, sobre les prioritats del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb relació a les
polítiques socials
302-00061/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 25, 27.02.2019, DSPC-P 40

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de febrer de 2019, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut 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), presentada per la diputada Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 30741) i pel Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 30783).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya reclama al Govern que en els Pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2019 s’actualitzi l’indicador de la renda de suficiència (IRSC), que està congelat des de l’any 2010.
2. El Parlament de Catalunya, amb relació a les polítiques d’infància, insta el
Govern a:
a) Doblar la inversió directa en polítiques d’infància i famílies en els Pressupostos de la Generalitat per al 2019 respecte al que hi havia pressupostat per al 2018.
b) Convocar, dins el primer trimestre del 2019, un grup de treball per a la revisió global del sistema de protecció a la infància, en el qual participi personal de la
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), representants
sindicals, i entitats i professionals experts del sector.
c) Lliurar-li, després de la primera reunió, un pla d’acció amb el calendari establert dels treballs programats pel grup de treball.
d) 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 que inclogui una programació, i lliurar-l’hi aquest pla d’acció en el termini d’un mes.
3. El Parlament de Catalunya, amb relació a la renda garantida de ciutadania,
insta el Govern a:
a) Incrementar en 200 milions d’euros la partida dels Pressupostos de la Generalitat per al 2019 destinada a la renda garantida de ciutadania respecte al que es va
gastar en concepte d’aquesta prestació l’any 2018.
b) Resoldre per silenci positiu, en el termini de dos mesos, tots els recursos i peticions de pagament presentats durant l’any 2018, i resoldre també, a partir d’ara, en
temps i forma els que es vagin rebent.
c) Garantir que amb el reglament que està en elaboració no es restringirà la interpretació de la llei, especialment respecte a qui té dret a rebre la renda garantida
de ciutadania o als condicionants per a deixar de rebre-la.

1.15. Mocions
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4. El Parlament de Catalunya, amb relació al sector de la dependència, insta el
Govern a:
a) Incloure en els Pressupostos de la Generalitat per al 2019 recursos suficients
per a crear 3.500 noves places de residència pública a Catalunya per dependència,
amb l’objectiu de reduir, durant aquest any, la llista d’espera actual de persones que
tenen el dret reconegut a una plaça residencial.
b) Preveure l’increment suficient en els Pressupostos de la Generalitat per al
2019, i en els successius, per a situar, en un període màxim de tres anys, les tarifes
públiques que es paguen als serveis del sector de la dependència al nivell necessari
per a poder dignificar el sector, tal com demanen conjuntament patronals i sindicats.
c) Condicionar que almenys un 60% de l’increment de tarifes es destinarà a millorar el salari dels treballadors, especialment dels que tenen els salaris més baixos,
i que la resta de l’increment es destinarà únicament a millorar el servei que es presta
als usuaris.
d) Revisar les ràtios de personal, especialment d’atenció directa, que han de
complir els centres residencials d’atenció a les persones grans i centres de dia de
finançament públic, especialment pel que fa a la cobertura de personal i a les seves
condicions professionals i laborals.
e) Exercir de manera efectiva 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.
f) Reforçar les inspeccions als centres incloent-hi converses amb les persones
que hi treballen, sense la presència de la direcció, i, en el cas de les inspeccions rutinàries, continuar fent-les sense preavís.
g) Garantir que cap empresa sancionada per incompliments greus del contracte
o per maltractar els treballadors o els usuaris podrà ser adjudicatària de cap altre
contracte de serveis de dependència o de serveis a les persones per part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 54/XII del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de
joventut
302-00064/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 25, 27.02.2019, DSPC-P 40

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de febrer de 2019, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut (tram. 302-00064/12), presentada pel diputat
David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 30629) i pel Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 30785).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya, amb relació a la formació professional, insta el
Govern a:

1.15. Mocions
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a) Millorar l’orientació acadèmica i laboral a tots els centres de secundària públics perquè donin consell acadèmic i professional, i assegurar una formació adequada, i la remuneració corresponent, als orientadors.
b) Desenvolupar una oferta de formació professional dual amb l’objectiu que
aquesta modalitat arribi a un mínim del 50% dels alumnes el curs 2024-2025, ateses
les característiques d’aquesta modalitat, que fan que els seus usuaris tinguin oportunitats professionals millors, segons totes les dades disponibles.
c) Dur a terme 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.
d) Fer un estudi dels resultats de la formació professional dual, amb una anàlisi
individual de cada família professional i la implicació dels centres escolars i les empreses, amb l’objectiu d’adaptar el model dual a cada sector.
e) Desenvolupar un servei de formació destinat a tutors d’empresa i tutors de
formació professional dual, amb l’objectiu que aprofundeixin llurs competències
de formació i seguiment dels alumnes.
f) Impulsar la figura dels assessors tècnics, amb coordinació amb altres administracions, per a posar en contacte centres educatius i empreses, quan aquestes s’integrin en programes de formació professional dual.
g) Fomentar els intercanvis d’estudiants de formació professional amb altres països, amb ajuts per a incentivar la participació en programes de la Unió Europea,
com el programa Leonardo da Vinci i altres.
h) Destinar el pressupost suficient perquè la Generalitat pugui atorgar les beques
salari i les beques mobilitat per a estudiants de formació professional per al curs
2019-2020.
2. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’educació secundària i les universitats, insta el Govern a:
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 a assolir el nivell
B2 d’anglès en finalitzar els estudis secundaris, i presentar-lo en seu parlamentària
en el termini de tres mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta moció, per a poder
començar a implantar-lo el curs 2019-2020. Així mateix, ha de dissenyar un pla integral que permeti que tots els alumnes rebin els mitjans necessaris per a assolir el
nivell C1 d’anglès en finalitzar els estudis universitaris. Aquesta implantació s’ha de
fer progressivament en el termini de tres anys.
b) Incentivar la internacionalització de les universitats mitjançant mecanismes
com la creació de títols conjunts entre universitats catalanes i universitats estrangeres o els intercanvis de personal docent i investigador, personal d’administració i
serveis i estudiants.
c) Continuar el desenvolupament del Pla STEMcat a partir del grup de treball
interdepartamental STEMcat, amb l’objectiu d’impulsar entre els estudiants les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i en matemàtiques.
3. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’àmbit laboral i dels emprenedors,
els treballadors autònoms i l’empresa, insta el Govern a:
a) Treballar per a reduir la taxa d’atur entre els joves, que actualment supera
el 25% entre els joves de fins a vint-i-cinc anys i el 20,4% entre els joves de fins a
vint-i-nou anys, per mitjà de l’impuls, pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,
d’iniciatives de formació ocupacional que millorin la ocupabilitat d’aquest sector de
la població, i eixamplar l’abast del programa de Garantia Juvenil.
b) Incloure a la Xarxa Emprèn un servei de mentoria per a emprenedors joves en
què empresaris sèniors i professionals de la ciència i la tecnologia assessorin aquests
emprenedors en l’inici de llur projecte i puguin aportar l’experiència pròpia en la
gestió i en el sector específic.
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1.15. Mocions

c) Crear, mitjançant el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, un programa de
relleu generacional que beneficiï joves a l’atur, amb la creació d’una bossa d’autònoms que estiguin a punt de jubilar-se i puguin traspassar llur negoci.
d) 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 destinats a aquest sector.
4. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’àmbit de la salut, insta el Govern a:
a) Reactivar la comissió d’experts integrada per professionals de la salut, experts en problemàtica social, associacions de familiars i supervivents, amb l’objectiu
d’analitzar les causes de l’alta taxa de suïcidis entre la població jove, i millorar els
programes d’intervenció.
b) Desplegar per tot el territori de Catalunya el programa d’acció contra la depressió i per a la prevenció del suïcidi en col·laboració amb altres àmbits no sanitaris.
c) Elaborar un 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, i implantar-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.
5. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’habitatge, insta el Govern a:
a) Desenvolupar un parc públic d’habitatge amb l’objectiu d’arribar al 15% del
total del parc d’habitatge. Per a assolir aquest objectiu, s’ha de destinar tot el sòl
residencial públic situat en municipis d’alta demanda acreditada que reuneixi característiques tipològiques adequades per a la promoció d’habitatge públic destinat
al lloguer assequible, mitjançant la cerca dels mecanismes legals i de finançament
necessaris, l’establiment de les reserves oportunes per a facilitar l’emancipació dels
joves i l’aplicació d’un criteri de rotació en el lloguer actualitzant la situació econòmica del llogater, perquè compleixi els requisits econòmics necessaris quan gaudeixi del lloguer assequible.
b) Incrementar el pressupost destinat a les polítiques públiques d’habitatge fins a
assolir una cota mínima de mil milions d’euros anuals durant els propers deu anys,
atès que l’habitatge és ja un dels grans problemes socials, també per als joves, a les
grans ciutats.
6. El Parlament de Catalunya, amb relació a la igualtat de gènere, insta el Govern a:
a) Dur a terme actuacions interdepartamentals per a fomentar la igualtat de gènere, adreçades específicament a la joventut, ateses les circumstàncies especials relatives a la utilització de les xarxes socials, prenent com a model de referència, entre
altres, la guia Unfollow a les violències masclistes, elaborada pel Consell Nacional
de la Joventut de Catalunya, per a fer-ne difusió en centres amb públic menor d’edat
com els educatius, ocupacionals o d’oci.
b) Desenvolupar una campanya massiva de sensibilització per mitjà de les xarxes socials més utilitzades pels joves per a conscienciar-los d’aquesta problemàtica,
i que es faci incentivant els valors de respecte i convivència entre homes i dones.
7. El Parlament de Catalunya, amb relació als joves extutelats, insta el Govern a
garantir l’accés a la informació actualitzada del web de l’Àrea de Suport als Joves
Tutelats i Extutelats, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que està
pendent d’actualització des del novembre de 2016, incloses les memòries.
8. El Parlament de Catalunya, amb relació a la funció pública, insta el Govern 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%, amb la convocatòria de processos de selecció per a les places que correspongui,
especialment en els camps de la docència, les institucions sanitàries, l’administració
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i serveis i l’Administració de justícia, amb l’objectiu de facilitar la integració dels
joves a la funció pública.
9. El Parlament de Catalunya, amb relació a la neutralitat en l’àmbit educatiu,
insta el Govern a garantir 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 respecte màxim 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, 27 de febrer de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 55/XII del Parlament de Catalunya, sobre la política
pressupostària
302-00066/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 25, 27.02.2019, DSPC-P 40

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de febrer de 2019, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política pressupostària (tram. 302-00066/12), presentada pel diputat
Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 30743).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar, en la propera reunió del
Govern, el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2019.
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2019
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 56/XII del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques del
coneixement
302-00062/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 25, 28.02.2019, DSPC-P 41

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de febrer de 2019, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques del coneixement (tram. 302-00062/12), presentada per la
diputada Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 30640) i pel
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg.
30781).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent

1.15. Mocions
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Moció

1. El Parlament de Catalunya, amb relació als campus territorials i els estudiants,
insta el Govern a:
a) Reforçar la garantia dels drets socials i sanitaris de tots els estudiants que marxen de llur ciutat d’origen per a desenvolupar la carrera universitària en una altra
ciutat catalana.
b) Ampliar, per al curs 2019-2020, el programa de beques específic de transport,
manutenció i allotjament destinades als estudiants que han hagut de traslladar llur
residència a una ciutat universitària per a fer-hi els estudis universitaris.
c) Impulsar convenis, per al curs 2019-2020, i reforçar els que les universitats
tenen amb les ciutats on hi ha campus, per tal de promoure programes d’acolliment
conjunt per als estudiants provinents d’altres ciutats, de manera que puguin obtenir
informació, atenció i serveis personalitzats, especialment pel que fa l’allotjament, la
cultura i el lleure que la ciutat ofereix.
2. El Parlament de Catalunya, amb relació als campus territorials i la localització
del coneixement, insta el Govern a:
a) Debatre en el si del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement les dificultats del sistema de coneixement català per a produir efectes contundents en el
teixit productiu. La valorització del coneixement i la seva localització territorial –en
definitiva, el sistema d’innovació català– necessiten una estratègia conjunta amb
l’educació superior, la recerca i el teixit productiu que representa el Pacte Nacional
per a la Societat del Coneixement.
b) Potenciar, per mitjà de mecanismes de finançament, els grups de recerca universitaris que mostrin excel·lència en llurs processos de transferència tecnològica
envers l’entorn socioeconòmic.
c) Coordinar les polítiques de recerca i indústria, prioritzant el finançament de
les línies de recerca que ajudin a millorar la competitivitat empresarial i la generació
de llocs de treball de qualitat, amb una atenció especial al model de la indústria 4.0.
d) 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 R+D.
e) Coordinar amb els clústers la creació i promoció de programes territorials
d’emprenedoria, amb la finalitat d’impulsar la competitivitat, la creació d’empreses,
l’aprofitament de recursos i l’atracció d’inversions en tot el territori.
3. El Parlament de Catalunya, amb relació a Eurecat, com a centre tecnològic de
Catalunya, insta el Govern a:
a) Avaluar-ne la governança per a garantir l’impuls publicoprivat.
b) Fixar una estratègia de futur alineant la visió de país amb la dels diversos territoris i, sobretot, reforçar les tecnologies disruptives i el treball a mitjà i llarg termini amb les petites i mitjanes empreses.
c) Avaluar-ne l’organització, per tal de racionalitzar-la i alinear-la amb l’estratègia.
Palau del Parlament, 28 de febrer de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

1.15. Mocions
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Moció 57/XII del Parlament de Catalunya, sobre el turisme
302-00067/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 25, 28.02.2019, DSPC-P 41

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de febrer de 2019, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el turisme (tram. 302-00067/12), presentada pel diputat Ferran Roquer
Padrosa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 30636).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Desenvolupar, per mitjà de la Direcció General de Turisme i l’Agència Catalana de Turisme, el Pla estratègic de turisme de Catalunya i el Pla de màrqueting
amb les iniciatives establertes, de manera que es prioritzin la governança i l’associa
cionisme.
b) Atorgar una significació destacada a l’experiència turística dipositant el treball
en xarxa entre departaments de la Generalitat i administracions territorials, per tal
de millorar la qualitat dels serveis i evitar la degradació visual de l’espai turístic,
atenent la responsabilitat social i ambiental.
c) Presentar-li, en el termini d’un mes a partir 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, i que incorpori un calendari d’actuacions,
els indicadors de compliment i els recursos assignats.
d) Desenvolupar el programa de qualitat turística de Catalunya, destinat a fer
valer i reconèixer els establiments i serveis de l’àmbit turístic que col·laboren activament en la lluita contra les desigualtats laborals i a favor de la sensibilització de
l’entorn i el medi ambient.
e) Millorar les condicions competitives del turisme adequant-ne el marc legal i
regulador a les necessitats del sector.
f) Desenvolupar el Projecte de decret de turisme.
Palau del Parlament, 28 de febrer de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 58/XII del Parlament de Catalunya, sobre els papers de
Salamanca
302-00063/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 25, 28.02.2019, DSPC-P 41

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de febrer de 2019, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els papers de Salamanca (tram. 302-00063/12), presentada pel diputat
Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 30628).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
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Moció

1. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport al Govern en la tasca de recuperació íntegra de tots els fons documentals, particulars i institucionals, que van
sortir de Catalunya com a conseqüència de la Guerra Civil Espanyola i que es troben
localitzats tant a l’Arxiu de Salamanca com a l’Arxiu Militar d’Àvila.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar treballant perquè es
faci efectiva la disposició addicional tretzena de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que estableix que «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 que «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, 28 de febrer de 2019
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió

1.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la igualtat de gènere
300-00084/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 28.02.2019, DSPC-P 41.

Interpel·lació al Govern sobre els drets de les dones i les desigualtats
de gènere
300-00085/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 28.02.2019, DSPC-P 41.

Interpel·lació al Govern sobre la feminització de la pobresa
300-00086/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 28.02.2019, DSPC-P 41.

Interpel·lació al Govern sobre el trilingüisme en l’educació
300-00087/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 28.02.2019, DSPC-P 41.

1.20. Interpel·lacions
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Interpel·lació al Govern sobre la seva estratègia comunicativa
300-00088/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 28.02.2019, DSPC-P 41.

1.20. Interpel·lacions
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i
grups de treball
2.10.85.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre
l’adjudicació del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat
252-00014/12
RETIRADA

Retirada en la sessió 25, del Ple del Parlament, tinguda el 27.02.2019, DSPC-P 40.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre
l’adjudicació del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat
252-00015/12
REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 25, tinguda el 27.02.2019, DSPC-P 40.

2.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

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
REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 25, tinguda el 27.02.2019, DSPC-P 40.

2.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
202-00001/12
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 25, tinguda el 28.02.2019, DSPC-P 41.
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 05.06.2018.
TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 05.03.2019 a l’11.03.2019).
Finiment del termini: 12.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
202-00047/12
SOL·LICITUD DE TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT DE LECTURA ÚNICA

Sol·licitud: GP PSC-Units (reg. 28722).
D’acord amb l’article 138.2 del Reglament, s’admet a tràmit la sol·licitud de tramitació en lectura única, es deixa sense efecte l’Acord d’assignació a la comissió corresponent i d’obertura del termini d’esmenes a la totalitat i s’acorda traslladar-la a la
Junta de Portaveus perquè proposi al Ple, si escau, la seva tramitació.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2019.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la protecció del funcionament normal de
l’economia catalana
250-00555/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 28890 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 28.02.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 28890)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació i refosa dels punts 1, 2, 3,4 en un únic punt:

Amb la voluntat de garantir un bon clima polític, el Parlament de Catalunya:
3.01.02. Proposicions de llei
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a) Manifesta que el conflicte polític entre Catalunya i Espanya cal resodre’l per
vies polítiques
b) Constata que la judicialització de la vida política, la politització de la justícia
i la repressió de l’estat no només no resol el conflicte polític sinó que l’agreuja
c) Considera que la millor solució per resoldre el conflicte polític és garantint
que el poble de Catalunya exerceix de manera efectiva el dret a l’autodeterminació.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la cobertura mòbil de
qualitat a l’Alt Pirineu i Aran
250-00565/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30543 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 26.02.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 30543)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fomentar iniciatives per millorar la cobertura de telefonia mòbil a les zones on aquesta encara no és
prou bona i, especialment, a les diferents valls del Pirineu on és deficitària.

Proposta de resolució sobre les actualitzacions de les causes
mèdiques d’exclusió en l’accés a les ofertes públiques d’ocupació
250-00566/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30685 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 26.02.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 30685)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a crear un grup
de treball interdepartamental per a què, en el termini més breu possible, es revisin
i actualitzin les causes d’exclusió mèdica per a l’accés a determinats col·lectius de
l’Administració de la Generalitat als efectes d’actualitzar les convocatòries de proves selectives de personal funcionari, estatutari i laboral.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’ús del programari lliure a les
administracions públiques
250-00590/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30542 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 26.02.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 30542)

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

1. Atenent a criteris econòmics i de caire tecnològic, fomentar el progressiu ús del
paquet Open Office de lliure distribució a tots els ordinadors de les Administracions
Públiques on no impliqui una minva de l’òptim funcionament laboral.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Explorar una gestió del canvi pel que fa a l’aplicació de l’ús del programari
lliure a les administracions públiques.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició d’un nou punt 3

3. Formar els treballadors i treballadores públiques en l’ús de software lliure.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 4

4. Valorar l’exigència com a requisit en la compra de nou hardware per a l’administració la compatibilitat de drivers pel sistema Linux.

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la igualtat de
gènere
302-00068/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 31466 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.03.2019

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 estableix l’article 161
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·
lació al Govern sobre la igualtat de gènere (tram. 300-00084/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Elaborar les corresponents modificacions pressupostàries per ampliar els pressupostos destinats a les polítiques de dones des dels 7.960.705 euros des del 2017,
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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fins a arribar a un mínim de 16 milions d’euros, en un termini d’un any, disposant
de la dotació econòmica necessària per tal de garantir l’adequat desplegament de la
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
2. Informar, en el termini de tres mesos, al Parlament sobre els mecanismes interns de col·laboració i coordinació interdepartamental que ha posat en marxa la Generalitat per impulsar la transversalitat de gènere en les matèries que són de la seva
competència tal com estableix l’article 7 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
3. Posar en marxa, en el termini de tres mesos, el Pacte nacional per a la lluita
contra la desigualtat redistributiva i la feminització de la pobresa que contempla el
Pla de Govern de la XII Legislatura, incloent la creació de programes específics per
a les famílies monomarentals, les dones que disposen de pensions no contributives,
les dones nouvingudes i les treballadores de la llar.
4. Presentar davant la Comissió d’Igualtat de les Persones del Parlament, en el
termini de sis mesos, una estimació econòmica del treball domèstic i de cura d’infants i persones grans o dependents tal com estableix l’article 31 de la Llei 17/2015,
del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes amb la finalitat de disposar de
aquestes dades per al disseny de polítiques públiques.
5. Per tal de portar a terme les accions necessàries per a garantir el principi de
no discriminació i igualtat en el mercat laboral i en l’accés a l’ocupació, la Generalitat ha d’elaborar, en el termini de sis mesos, el pla bianual per incentivar l’ocupació
estable i de qualitat de les dones amb el seu respectiu estudi d’impacte de gènere
i d’edat tal com estableix l’article 32 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat
efectiva de dones i homes.
6. Traslladar, el proper mes, a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies les
actuacions concretes que ha portat a terme el Govern en matèria d’igualtat d’oportunitats de dones i homes en l’àmbit laboral per lluitar contra la bretxa salarial.
7. Pel que fa a la millora de les condicions laborals:
a. Destinar els recursos econòmics necessaris per augmentar la dotació del cos
d’Inspectors i Inspectores del Treball destinats a la lluita contra les discriminacions
laborals per motius de gènere tal i com estableix l’article 42 de la Llei 17/2015, del
21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
b. Elaborar un estudi tècnic, a través de l’Institut de Seguretat i Salut Laboral
(ISSL), per analitzar les condicions d’ergonomia i els sobreesforços de treball de les
cambreres de pis.
c. Garantir que la càrrega de treball per a les cambreres de pis sigui l’adequada, de manera que no suposi un dany per a la seva salut, i identificar amb dades els
riscos específics de les treballadores i les malalties derivades de les seves tasques.
8. Presentar, en un termini de sis mesos, un informe per avaluar l’eficiència de
les actuals polítiques actives d’ocupació destinades a avançar en la igualtat de gènere per poder proposar accions de futur.
9. Incloure, en les diferents enquestes que elabora la Generalitat de Catalunya i
l’Idescat, informació sobre l’autonomia econòmica de dones i homes de forma separada i analitzi també, de manera segregada, els diferents indicadors amb els que es
mesura el risc de pobresa.
10. Incloure en l’Enquesta de Qualitat de Vida en el treball informació sobre la
sobrecàrrega de treball no remunerat de cures i reproducció que assumeixen les dones així com sobre l’accés efectiu als serveis públics.
11. Desplegar les mesures necessàries d’acompanyament del «Plan Director para
un Trebajo Digno» posat en marxa pel Govern de l’Estat per lluitar contra el frau
en la contractació temporal i l’abús en la contractació a temps parcial en la línia que
han desplegat amb bons resultats els Governs de les Illes Balears i de les Illes Canàries.
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12. Posar en marxa, en el termini de sis mesos, programes de cohesió i inclusió
per als col·lectius de dones més desfavorits o subjectes de discriminació tal com estableix l’article 47 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i
homes.
13. Impulsar, en un termini de sis mesos, les mesures necessàries en el marc de
la legislació de la Renda Garantida de Ciutadania per a eradicar la pobresa les dones grans tal com s’estableix en el punt d de l’article 47 de la Llei 17/2015, del 21 de
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
14. Garantir que les famílies monomarentals tinguin accés a la Renda Garantida
de Ciutadania i de tots els complements en prestacions socials que permetin reduir
almenys a la meitat la xifra de 43% de pobresa que afecta a aquestes famílies en un
termini d’un any.
15. Posar en marxa, en el termini de sis mesos, els programes específics de suport integral per a famílies monoparentals tal com s’estableix al punt 4t l’article 47
de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
16. Posar en marxa les mesures necessàries per garantir l’accés a l’habitatge de
dones i famílies monomarentals en situació d’especial vulnerabilitat, incrementant
els recursos residencials d’urgència per a dones víctimes de violència masclista.
Palau del Parlament, 26 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets de les
dones i les desigualtats de gènere
302-00069/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 31471 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.03.2019

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 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre els
drets de les dones i les desigualtats de gènere (tram. 300-00085/12).
Moció

1. El Parlament de Catalunya dona suport a la vaga feminista convocada pel 8 de
març, reconeix el lideratge del moviment feminista en matèria d’igualtat i manifesta
la necessitat de que les institucions catalanes es comprometin a impulsar mesures
urgents per una igualtat real i efectiva entre dones i homes.
2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig a iniciatives com les del
bus «Hazte Oir» que pretenen menystenir les violències masclistes i constitueixen
un endarreriment en la lluita pels drets de les dones.
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
3. Incorporar en l’estructura del Govern una Conselleria de Feminismes i
LGTBI per a garantir que totes les polítiques públiques que s’executen i es formulen
des del Parlament de Catalunya i la Generalitat de Catalunya incloguin el principi
d’equitat de gènere i per garantir que hi hagi recursos econòmics i humans especialitzats suficients per implementar una política pública que garanteixi la igualtat
entre homes i dones.
4. Demanar a la Comissió Interdepartamental per la Igualtat Efectiva de Dones i
Homes creada per la Llei d’Igualtat efectiva entre dones i homes 17/2015 a presentar
abans de tres mesos un anàlisi de gènere del pressupost de la Generalitat de Catalu3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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nya elaborat amb una comissió de control formada per dones d’entitats referents en
la lluita pels drets de les dones i contra les violències masclistes.
5. Publicar i fer accessibles tots els informes d’impacte de gènere previstos per
la Llei d’Igualtat efectiva entre dones i homes 17/2015 en tot el seu articulat abans
de tres mesos.
6. Establir i publicar abans de tres mesos un règim i circuit sancionadors clars en
referència a les infraccions previstes a la Llei d’Igualtat efectiva entre dones i homes
17/2015 per tal d’establir un protocol dels circuits de denúncia i sanció.
7. Fer que el compliment de les clàusules de gènere previstes per la Guia per a
la Incorporació de la Perspectiva de Gènere en els Contractes Públics siguin un requisit obligatori i necessari per a optar a la licitació dels contractes de la Generalitat
de Catalunya.
8. Posar en marxa abans de tres mesos el distintiu d’excel·lència empresarial en
matèria d’igualtat efectiva de dones i homes en el treball que preveu la Llei d’Igualtat efectiva entre dones i homes 17/2015 a l’article 35 i publicar la llista d’empreses
que el tenen.
9. Incloure mesures efectives de conciliació que no tinguin un impacte negatiu
en l’economia de les dones en el projecte de Reforma Horària en la línia de les proposades pel Pacte del Temps de l’Ajuntament de Barcelona.
10. Desenvolupar una estratègia en Salut Sexual i Reproductiva a Catalunya que
contingui, com a mínim, la gratuïtat en la l’anticoncepció oral i l’educació en salut
afectiva, sexual i reproductiva des de la primera infància i on es garanteixi equitat
territorial i total compliment de la cartera de serveis dels ASSIR incloent-hi l’atenció psicològica.
11. Dotar de perspectiva de gènere totes les polítiques de salut pública en referència als determinants de salut i a l’anàlisi diferenciat de malalties i protocols, posant
especial èmfasi en les malalties cròniques femenines.
12. Destinar com a minim 500 mil € al 2019 al Programa Xarxa d’Escoles per
la Igualtat i la Diversitat per a augmentar-lo en 30 escoles i preveure una ampliació
anual per garantir l’equilibri territorial.
13. Fer complir a tots els centres docents per mitjà dels quals es presta el servei
d’educació a Catalunya el principi de la coeducació mitjançant l’escolarització mixta
establerta pels articles 2.1m i 43.1d de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació
així com finalitzar els concerts amb escoles que segreguen per sexe.
14. Impulsar una reforma de la regulació autonòmica de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques per tal que
13.a) La deducció en la quota per lloguer de l’habitatge habitual per famílies
nombroses, prevista a l’article 1, apartat 1.2, de la Llei 31/2002, de 30 de desembre,
de mesures fiscals i administratives, s’apliqui també en les mateixes condicions a les
famílies monoparentals.
13.b) Es crei una nova deducció autonòmica en relació a les quantitats satisfetes en
el període impositiu en concepte de retribucions per relació laboral especial del servei
de la llar familiar a persones treballadores incloses en el Sistema Especial per Treballadors de la Llar establert en el Règim General de la Seguretat Social.
15. Equiparar totes les prestacions, ajudes, descomptes i d’altres accions que
contempla el Govern per a les famílies nombroses a Catalunya, a les famílies mono
parentals.
16. Promoure la creació d’un servei especialitzat que ofereixi atenció integral a
les persones treballadores de la llar i que incorpori la possibilitat de denúncia de tot
tipus d’abusos per mitjà de recursos fàcils i disponibles (telèfon vermell).
17. Revisar la normativa en riscos laborals per incloure aquells específicament
derivats de les tasques de cura com és ús de productes químics.
18. Incorporar mesures per fer més accessible la formació i arrelament de les
dones migrades com ara:
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17.a) Gratuïtat dels cursos de català de nivell inicial i bàsic i flexibilitat horària
dels mateixos per a poder-los cursar en cap de setmana.
17.b) Oferta flexible de cursos de alfabetització i ensenyament de les llengües
instrumentals en la xarxa d’escoles d’adults de la Generalitat.
19. Avançar en la introducció de mesures amb perspectiva de gènere a les polítiques penitenciàries com:
18.a) Garantir l’assistència de totes les dones preses víctimes de violència masclista a la Xarxa d’atenció integral per víctimes de violències masclistes.
18.b) Fer ús de l’article 100.2 del Reglament penitenciari per a classificar entercer grau les dones preses en qualsevol moment de la condemna, segons el criteri que
estableix el mateix reglament i amb l’objectiu de garantir la seva reinserció el més
d’hora possible i no atenent a criteris no contemplats a l’actual reglament com la necessitat de compliment de la meitat de la condemna.
20. Garantir l’obligatorietat dels informes d’impacte de gènere en les actuacions
urbanes de mitjana i gran escala amb uns continguts mínims recollits a nivell jurídic
al Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (Decret legislatiu 1/2005, modificacions Llei 3/2012).
Palau del Parlament, 1 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el trilingüisme
en l’educació
302-00070/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 31474 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.03.2019

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el trilingüisme en l’educació (tram. 300-00087/12).
Moció

1. Instar el Govern de la Generalitat a presentar en el Parlament de Catalunya
un projecte de llei de modificació de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) perquè
l’espanyol i l’anglès puguin ser llengües vehiculars juntament amb el català i amb
l’aranès a l’Aran.
2. Garantir a les famílies el dret reconegut per la Llei 7/1983 de Normalització
Lingüística i la Llei 1/1998 de Política Lingüística de triar la llengua oficial de primera escolarització dels seus fills, habilitant per a això un procediment objectiu,
transparent i eficaç.
3. Garantir la protecció de dades privades i acadèmiques dels alumnes i les seves famílies –tal i com fixen les darreres sentències dels tribunals– per evitar casos
d’assetjament com els que s’han produït fins ara.
4. Organitzar classes de reforç d’anglès per als alumnes d’educació primària durant el mes de juliol, de manera gratuïta.
5. Millorar la formació permanent presencial destinada a aprofundir les competències lingüístiques en anglès del professorat, tant d’educació infantil i primària
com de secundària.
6. Fomentar i coordinar la formació en AICLE del professorat.
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7. Establir un pla d’intercanvis i d’estades a països de parla anglesa tant del professorat com de l’alumnat.
8. Dotar d’auxiliars de conversa en anglès a les escoles del Servei d’Educació de
Catalunya que ho demanin.
9. Augmentar el nombre de continguts que afavoreixin l’aprenentatge de l’anglès
i de pel·lícules, sèries i programes en versió original amb subtítols en els mitjans públics de Catalunya.
10. Garantir un increment de les places disponibles en les diferents Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya, així com la suficiència dels ajuts per als alumnes
d’aquests ensenyaments de règim especial per millorar-ne l’accés.
Palau del Parlament, 28 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva
estratègia comunicativa
302-00071/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 31475 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.03.2019

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la seva estratègia comunicativa (tram. 300-00088/12).
Moció

El Parlament de Catalunya:
1. Constata que Tv3 i Catalunya Ràdio actuen com a corretja de transmissió de la
propaganda separatista encapçalada pel Govern de la Generalitat, ometent l’opinió i
el sentir dels ciutadans no separatistes, que resulten sistemàticament menystinguts, i
oferint a la ciutadania una visió distorsionada i parcial de la realitat, circumstàncies
que en cap cas són respectuoses amb els principis constitucionals i democràtics de
neutralitat, objectivitat i respecte del pluralisme polític.
2. Condemna els insults xenòfobs i masclistes i/o homòfobs de col·laboradors
dels mitjans de la CCMA com ara el Sr. Toni Albà i el Sr. Jair Domínguez contra
polítics constitucionalistes com són la Sra. Inés Arrimadas i el Sr. Miquel Iceta, i
declara que l’insult, la deshumanització i el menyspreu no poden ser mai camuflats
com a sàtira.
3. Exigeix que, en efectiva aplicació tant de la normativa legal (Constitució Espanyola, Estatut d’Autonomia i Llei de la Corporació) com del Llibre d’Estil de la
mateixa CCMA, Tv3 i Catalunya Ràdio es comprometin d’una vegada a no tornar a
contractar col·laboradors que es dediquen a incitar a l’odi des de la cadena o des d’altres mitjans de comunicació social, ni tampoc a les productores que els contractin i
insta al Govern a adoptar mesures que garanteixin que el servei públic audiovisual
no empari aquestes males pràctiques.
4. Denuncia la campanya de difamació contra Espanya que el Govern de la Generalitat està desplegant, destinant quantitats ingents de fons públics, tant en l’àmbit domèstic com a l’estranger, organitzant conferències i debats monocolors, l’únic
objectiu dels quals és malparlar d’Espanya i fer propaganda de la causa separatista.
5. Manifesta que les vulneracions dels principis de neutralitat, objectivitat i pluralisme polític per mitjans de comunicació públics són un greu atac al principi democràtic, especialment en els períodes electorals.
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6. Condemna que el Govern de la Generalitat presentés al Govern d’Espanya
amb deslleialtat a la ciutadania, la Constitució i l’Estatut i les institucions democràtiques les 21 exigències separatistes que només pretenen trencar la igualtat entre
tots els ciutadans, i hagi volgut ocultar-les a l’opinió pública i negociar-les en secret
i d’esquenes a la ciutadania.
7. Censura que el Govern de la Generalitat hagi emprat la litúrgia parlamentària
del debat de totalitat de pressupostos per simular davant l’opinió pública que havia
presentat davant del Parlament uns pressupostos que en realitat ni tan sols ha registrat davant la Cambra.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
A) Centrar la seva estratègia comunicativa a explicar les fortaleses de la nostra
economia i la riquesa de la nostra cultura i a deixar de presentar les relacions entre
Catalunya i la resta d’Espanya des de la seva òptica victimista i donar a conèixer la
realitat sobre la fonamental participació dels catalans en la història d’Espanya i els
beneficis que comporta per a Catalunya el fet de formar part d’Espanya i pertànyer
a la Unió Europea, sempre respectant el nostre ordenament jurídic i el rule of law
com a principi essencial de la Unió Europea.
B) Abandonar la seva campanya internacional de desprestigi de la democràcia
espanyola i li exigeix que assumeixi les seves obligacions en matèria de transparència i retiment de comptes sobre les despeses derivades d’aquesta acció exterior
essencialment orientada a intentar denigrar la imatge de la democràcia espanyola.
C) Exercir les seves competències en matèria d’acció exterior complint amb els
principis de transparència, lleialtat institucional i defensa i promoció de la imatge
d’Espanya.
D) Cessar immediatament el Sr. Jaume Clotet, Director General de Comunicació
i alt càrrec dependent del Govern de la Generalitat, per la seva falta de neutralitat i
insults continuats als membres de les formacions polítiques representades al Parlament de Catalunya en diversos mitjans de comunicació social.
Palau del Parlament, 01 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Ignacio Martín Blanco, diputat, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la feminització
de la pobresa
302-00072/12
PRESENTACIÓ: SP CUP-CC
Reg. 31478 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.03.2019

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el
que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció,
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la feminització de la pobresa (tram.
300-00086/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Fer front a la situació actual de manca d’habitatge, mitjançant la creació d’una
xarxa d’habitatge públic suficient i especialment per les dones que han patit violència masclista i que es troben en una situació de risc de pobresa. Començant per l’expropiació dels pisos buits en mans de la Sareb i de Bankia que ja han estat pagats
amb diners públics per la ciutadania mitjançant el rescat bancari.
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2. Recuperació immediata del articles en matèria laboral de la llei d’igualtat catalana anul·lats pel Tribunal Constitucional.
3. Creació d’un equip específic de la Inspecció de Treball per combatre totes les
desigualtats que afecten a les dones treballadores: assetjament sexual, escletxa salarial, ofertes laborals sexistes i que cosifiquen a les dones, jornades laborals parcials
i/o fragmentades.
4. Realitzar una campanya específica per la igualtat salarial entre dones i homes
per part de la inspecció de Treball de Catalunya en la que es vetlli per tal que les
empreses en què el salari sigui desigual, s’acrediti la raó que ho justifica. Es demanarà un informe a aquelles empreses que el salari dels homes sigui major al de les
dones perquè expliquin quines són les justificacions per les quals es dóna aquesta
situació. Sense justificació legal hi haurà procediment d’infracció, sanció i demanda
d’ofici davant la jurisdicció social.
5. Actualitzar els estudis de «Qualificació econòmica del treball domèstic i de
cura de persones no remunerat a Catalunya» fins el 2018 parant especial atenció a
les conseqüències del desmantellament dels serveis públics i com afecta a les dones
treballadores.
6. Impulsar una campanya específica de la Inspecció de Treball de Catalunya sobre els drets i deures de les treballadores de la llar, així com els drets i deures de les
persones que les ocupen, havent d’incloure entre d’altres mesures:
a) Complir amb l’obligatorietat de que tots els contractes siguin per escrit, per
garantir els drets laborals de totes les persones treballadores de la llar i, especialment, per facilitar l’accés a la regularització administrativa i per evitar la irregularitat sobrevinguda.
b) Disseny d’un protocol específic per informar de les accions a fer en cas de
maltractaments i assetjaments sexuals que es puguin produir a les llars on treballen.
c) Servei d’atenció telefònica específic que doni informació dels drets i deures
dels contractants i de les treballadors i que pugui atendre i derivar denúncies per
explotació laboral, violació dels drets laborals i abús sexual.
7. Iniciar un pla de lluita contra les formes de violència estructural i del sistema
que no permeten les condicions materials d’emancipació de les dones
8. Universalització i gestió pública dels serveis de cura: residències de la gent
gran, llars d’infants i ampliació de la llei de la dependència.
9. Elaborar un pla que garanteixi que l’educació i la sanitat ofereixin serveis laics
i recuperar, per tant, tots els serveis públics gestionats i controlats per l’església catòlica.
10. En el termini de 30 dies presentar a la Comissió d’Igualtat de les Persones un
informe detallat sobre totes les subvencions públiques (de les diferents administracions municipals i supramunicipals) que reben organitzacions fonamentalistes com
Provida Catalunya que neguen el dret a les dones a decidir sobre el propi cos.
11. Deixar d’atorgar subvencions a qualsevol entitat, organització, col·lectiu religiós que negui el dret a les dones a decidir sobre el propi cos, negui l’existència de
la violència masclista o defensi postures de retallada de drets contra les dones.
12. Fer una declaració pública que condemni rotundament el paper de la jerarquia de l’església catòlica com a institució patriarcal que ha vulnerar i vulnera drets
fonamentals contra les dones i els infants.
13. Reprovar públicament a l’Arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, per les declaracions que justificaven els casos de pederàstia en alguns estaments de l’església
catòlica.
14. Dur a terme tots els tràmits i gestions necessàries per garantir que no s’atorguen ni llicències ni permisos per fer publicitat fixa o mòbil (autobusos) a organitzacions que difonguin missatges que vulnerin els drets de les dones, lesbianes i transsexuals a decidir sobre el propi cos i/o a lluitar pels seus drets i contra la violència
masclista.
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15. Actuar d’ofici per no permetre que les campanyes que neguen els drets humans i la igualtat promogudes per organitzacions d’ultra dreta com «Hazte Oír» o
VOX es puguin visualitzar pels carrers del país. Instar a la resta de governs dels Països Catalans per actuar coordinadament en aquest sentit.
16. En el termini de 30 dies donar compliment a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya, sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la
convivència en relació a la Llei 7/2014, de 25 juny sobre Iniciatives Legislatives Populars.
17. Reformar d’arrel el sistema penitenciari vigent en lògica feminista, caracteritzat per la sistemàtica vulneració dels drets humans de les persones preses. Aquest
procés s’hauria de culminar en un període no superior a un any.
18. Posar a disposició de les persones preses i de les organitzacions que treballen per: a) la defensa dels drets humans, b) pels drets de les persones preses, c) i
col·lectius feministes, tots els recursos tant institucionals com administratius dels
que disposa el Govern, ja siguin recursos, tècnics, d’infraestructura o de difusió i de
qualsevol altra naturalesa, amb la finalitat de que aquests puguin comptar amb les
eines necessàries per poder desenvolupar un procés d’anàlisi i detecció de necessitats que ens permeti obrir un debat que conclogui en una veritable transformació del
sistema penitenciari.
19. En un termini de 30 dies garantir la democratització i accés universal i gratuït a tots els productes d’higiene a totes les internes del sistema penitenciari català,
estudiant la distribució dels productes d’higiene que menys impacte generin en el
medi ambient.
20. Elaborar un estudi comparatiu sobre les resolucions de l’ICAM des d’una
perspectiva de gènere.
21. Garantir l’atenció sanitària i psicològica adequada i especialitzada a totes de
les dones privades de llibertat que hagin estat víctimes de violència masclista.
22. Establir una coordinació estable amb el Govern de les Illes i la Generalitat
Valenciana per tal de crear l’Observatori de les violències masclistes als Països Catalans.
Palau del Parlament, 1 de març de 2019
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC

3.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el sistema d’arxius de Catalunya
300-00089/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 31405 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.03.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el sistema d’arxius de Catalunya,
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 de
març de 2019, amb el text següent:
– Sobre el sistema d’arxius de Catalunya.
Palau del Parlament, 26 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Interpel·lació al Govern sobre la política industrial
300-00090/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 31406 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.03.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre política industrial, per tal que sigui
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 de març de 2019,
amb el text següent:
– Sobre política industrial.
Palau del Parlament, 26 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre l’habitatge
300-00091/12
PRESENTACIÓ: GP JXCAT
Reg. 31467 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.03.2019

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre habitatge, per tal que sigui substanciada en el
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 de març, amb el text següent:
– Quin és el capteniment del Govern sobre habitatge?
Palau del Parlament, 28 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre els conflictes ambientals a Catalunya
300-00092/12
PRESENTACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 31468 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.03.2019

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el conflictes ambientals a Catalunya,
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 de
març de 2019, amb el text següent:
– Sobre els conflictes ambientals a Catalunya
Palau del Parlament, 1 de març de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Interpel·lació al Govern sobre la protecció dels infants i els
adolescents als centres escolars
300-00093/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 31469 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.03.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·
lació al Govern sobre la protecció dels infants i adolescents en els centres educatius,
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 de
març, amb el text següent:
– Sobre la protecció dels infants i adolescents en els centres educatius.
Palau del Parlament, 1 de març de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre l’empresa i l’ocupació amb relació al
procés
300-00094/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 31472 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.03.2019

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta
la Interpel·lació al Govern sobre empresa, ocupació i procés, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 de març de 2019, amb
el text següent:
– Sobre empresa, ocupació i procés.
Palau del Parlament, 1 de març de 2019
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any d’inacció política
300-00095/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 31473 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.03.2019

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la
Interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any d’inacció política, per tal que sigui
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 de març de 2019,
amb el text següent:
– Sobre el balanç d’un any d’inacció política.
Palau del Parlament, 1 de març de 2019
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs
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Interpel·lació al Govern sobre la situació dels serveis sanitaris
300-00096/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 31476 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.03.2019

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la situació dels serveis
sanitaris, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies
6 i 7 de març de 2019, amb el text següent:
– Sobre la situació dels serveis sanitaris.
Palau del Parlament, 1 de març de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es declara
vacant el càrrec de síndc de greuges
COMUNICACIÓ

Presidència del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 10, 14.1.a i 15.1 de la Llei 24/2009,
del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, comunico que Rafael Ribó i Massó,
que fou elegit síndic de greuges pel Parlament de Catalunya el 10 de febrer de 2010,
cessa en el càrrec perquè s’ha acabat el període de nou anys del mandat, per la qual
cosa aquest càrrec resta vacant. Amb efectes del 2 de març, i d’acord amb l’article
16.1 de la dita llei, Rafael Ribó i Massó continua exercint les funcions de síndic de
greuges fins al nomenament del seu successor.
Palau del Parlament, 1 de març de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió

4.52.

Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05.

Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant
el Ple perquè informi sobre l’estat de l’avantprojecte de llei de
pressupostos de la Generalitat per al 2019
361-00010/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat pel Ple del Parlament, en la sessió
25, tinguda el 27.02.2019, DSPC-P 40.

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant
el Ple perquè informi sobre el motiu pel qual no presenta els
pressupostos de la Generalitat per al 2019
361-00011/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat pel Ple del Parlament, en la sessió
25, tinguda el 27.02.2019, DSPC-P 40.
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Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant
del Ple perquè informi sobre l’incompliment amb relació al termini
per a presentar el projecte de llei de pressupostos
361-00012/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat pel Ple del Parlament, en la sessió
25, tinguda el 27.02.2019, DSPC-P 40.

4.52.10.

Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a
donar compte de l’elaboració dels pressupostos de la Generalitat per
al 2019
350-00006/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 25 del Ple del Parlament, tinguda el 27.02.2019,
DSPC-P 40.

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a
informar sobre la presentació del projecte de llei de pressupostos de
la Generalitat per al 2019
350-00007/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat pel Ple del Parlament en la sessió 25, tinguda el 27.02.2019, DSPC-P 40.
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 25 del Ple del Parlament, tinguda el 27.02.2019,
DSPC-P 40.

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda
amb el conseller d’Economia i Hisenda sobre el pressupost de la
Generalitat per al 2019
354-00089/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 29565).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 27.02.2019.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda
amb el conseller d’Economia i Hisenda sobre el Decret llei 4/2019, de
mesures urgents en matèria de transport de viatgers mitjançant el
lloguer de vehicles amb conductor
354-00090/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 29566).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 27.02.2019.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del director general de Promoció
Econòmica, Competència i Regulació davant la Comissió d’Economia
i Hisenda perquè informi sobre el Programa Interreg V-A EspanyaFrança-Andorra (Poctefa 2014-2020)
356-00307/12
SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSCUnits (reg. 26092).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 27.02.2019.

Sol·licitud de compareixença d’Arnau Queralt, director del Consell
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, davant la
Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
perquè informi sobre les actuacions per a assolir els objectius de
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
356-00358/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 30513).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, 27.02.2019.

4.55.

Activitat parlamentària

4.55.15.

Convocatòries

Sessió plenària 26
CONVOCADA PER AL 6 DE MARÇ DE 2019

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del
Ple del Parlament, el 6 de març de 2019, a les 10.00 h, al saló de sessions
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Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral.
2. 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. Tram. 203-00010/12. Govern de la Generalitat.
Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.
3. 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. Tram. 203-00011/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.
4. Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista. Tram. 202-00033/12.
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat.
5. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la monarquia. Tram. 252-00016/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup
Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat
i votació.
6. Interpel·lació al Govern sobre el sistema d’arxius de Catalunya. Tram. 30000089/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
7. Interpel·lació al Govern sobre la política industrial. Tram. 300-00090/12. Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
8. Interpel·lació al Govern sobre l’habitatge. Tram. 300-00091/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
9. Interpel·lació al Govern sobre la protecció dels infants i els adolescents als
centres escolars. Tram. 300-00093/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
10. Interpel·lació al Govern sobre els conflictes ambientals a Catalunya. Tram.
300-00092/12. David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem. Substanciació.
11. Interpel·lació al Govern sobre l’empresa i l’ocupació amb relació al procés.
Tram. 300-00094/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
12. Interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any d’inacció política. Tram.
300-00095/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
13. Interpel·lació al Govern sobre la situació dels serveis sanitaris. Tram. 30000096/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la igualtat de gènere.
Tram. 302-00068/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i
votació.
15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets de les dones i
les desigualtats de gènere. Tram. 302-00069/12. Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem. Debat i votació.
16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el trilingüisme en l’educació. Tram. 302-00070/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva estratègia comunicativa. Tram. 302-00071/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la feminització de la
pobresa. Tram. 302-00072/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat
Popular - Crida Constituent. Debat i votació.
Palau del Parlament, 1 de març de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió
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4.90.

Règim interior

4.90.05.

Pressupost del Parlament

Designació dels diputats interventors per al període pressupostari
del 2019
231-00002/12
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 25, 27.02.2019, DSPC-P 40

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de febrer de 2019, a proposta de
la Mesa Ampliada, d’acord amb l’article 37.5 del Reglament, ha designat Antonio
Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Narcís Clara Lloret, del
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup
Parlamentari Republicà, diputats interventors per al període pressupostari del 2019
(tram. 231-00002/12).
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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