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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 294/XII del Parlament de Catalunya, sobre els afectats pel 
trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat
250-00433/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 11, 05.03.2019, DSPC-C 197

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 5 de març de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre els afectats pel trastorn per dèficit d’aten-
ció amb hiperactivitat (tram. 250-00433/12), presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 23880).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer que el Departament d’Educació i el Departament de Salut treballin coordi-

nadament per a promoure un coneixement més ampli del trastorn per dèficit d’aten-
ció amb hiperactivitat i de l’impacte d’aquest trastorn en les persones, les famílies, 
l’escola i la societat en general. Així mateix, fer les actuacions necessàries davant 
el Govern de l’Estat perquè el Ministeri d’Educació i el Ministeri de Ciència, In-
novació i Universitats garanteixin que en la propera convocatòria de beques per als 
alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu es diferenciïn els ajuts per 
als alumnes afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat que acredi-
tin la necessitat d’una atenció educativa específica, encara que no tinguin reconegut 
un grau de discapacitat del 33% o superior o llur necessitat derivi d’un trastorn greu 
de conducta.

b) Oferir informació precisa i basada en evidències a tots els professionals dels 
centres d’educació infantil, primària i secundària que han d’estar en contacte amb 
persones amb trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat, com els docents, el 
personal de menjador, el personal d’administració i altres, per ajudar-los a dur a ter-
me intervencions específiques rellevants.

Palau del Parlament, 5 de març de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, Héctor Amelló Montiu; el president de 

la Comissió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 295/XII del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement 
del personal auxiliar d’educació especial
250-00461/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 11, 05.03.2019, DSPC-C 197

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 5 de març de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre el reconeixement del personal auxiliar 
d’educació especial i dels drets dels alumnes amb necessitats educatives especials 
(tram. 250-00461/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el 
Grup Parlamentari Republicà (reg. 25049).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Trobar una solució a les reivindicacions del personal auxiliar d’educació espe-

cial amb l’objectiu de posar fi a la precarietat laboral que pateix aquest sector.
b) Garantir, tal com demana el sector, un vetllador per centre amb el total d’hores 

lectives (vint-i-cinc o trenta), independentment que calguin més hores.
c) Reconèixer l’antiguitat laboral dels auxiliars d’educació especial, com en el 

cas de la resta del personal d’educació contractat pel Departament d’Educació, per 
tal de donar seguretat i estabilitat laborals a aquests professionals.

Palau del Parlament, 5 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2018, sobre els 
acords i les resolucions contraris a les objeccions dels òrgans 
interventors locals, corresponent al 2014 i el 2015
258-00014/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC (reg. 31999; 32085).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.03.2019; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 31157; 31251; 31338).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.03.2019 al 14.03.2019).
Finiment del termini: 15.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2009, del 23 de 
desembre, del Síndic de Greuges, que incorpora mesures per a la 
despolitització de la Sindicatura de Greuges
202-00042/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31252; 31339).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.03.2019 al 14.03.2019).
Finiment del termini: 15.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de deduccions en l’impost sobre la renda de les 
persones físiques
202-00043/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 31158; 31253; 31340).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.03.2019 al 14.03.2019).
Finiment del termini: 15.03.2019; 10:30 h.
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Proposició de llei de mesures fiscals en l’àmbit de l’impost sobre el 
patrimoni
202-00044/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 31159; 31255; 31341).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.03.2019 al 14.03.2019).
Finiment del termini: 15.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de 
regulació de l’impost sobre successions i donacions
202-00045/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 31160; 31254; 31342).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.03.2019 al 14.03.2019).
Finiment del termini: 15.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de garantia de l’ensenyament efectivament trilingüe
202-00046/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31256; 31464).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 15.03.2019 al 19.03.2019).
Finiment del termini: 20.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs propis de la Generalitat de Catalunya
202-00048/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31257; 31465).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 15.03.2019 al 19.03.2019).
Finiment del termini: 20.03.2019; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la dotació d’una grua de trasllat per a 
pacients amb gran discapacitat als centres d’atenció primària
250-00654/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31948; 32097).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les actuacions de les empreses de 
desallotjaments extrajudicials i la col·laboració d’aquestes empreses 
amb els Mossos d’Esquadra
250-00655/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 31949; 32003; 32098).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans a l’àrea bàsica 
policial de Gavà per a garantir la seguretat ciutadana
250-00656/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31951; 32099).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei de tren de la 
línia S7 de Ferrocarrils de la Generalitat
250-00657/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31950; 32100).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el canal industrial de Seròs
250-00658/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31952; 32101).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ús del català a l’Administració de 
justícia
250-00659/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 31953; 32004; 32102).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’ocupació i d’una 
indústria viable a Sant Joan Despí
250-00660/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 32103).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de decisions i mesures 
necessàries contra els atacs que pateixen els edificis judicials per 
part de grups separatistes radicals
250-00661/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31954; 32104).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació precària del parc de bombers 
de Girona
250-00662/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31955; 32105).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el control ambiental de les activitats a la 
zona nord de Girona
250-00663/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 31956; 32005; 32106).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre educatiu als 
barris del Raval i dels Safaretjos i la instal·lació de mòduls educatius 
prefabricats i provisionals a Santa Coloma de Gramenet
250-00664/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 31957; 32006; 32107).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria del centre 
d’atenció primària del barri de Cappont, de Lleida
250-00665/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 31958; 32007; 32108).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’obertura del servei de pediatria al 
centre d’atenció primària d’Olivella
250-00666/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31961; 32109).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el transport sanitari
250-00667/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 31959; 32008; 32112).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les cessions del president del Govern 
d’Espanya davant les exigències separatistes
250-00668/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31960; 32110).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola 
Mare de Déu del Roser de Vallmoll
250-00669/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 31962; 32009; 32111).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el nou institut de Miami Platja, a Mont-
roig del Camp
250-00670/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 31963; 32010; 32113).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el greuge sofert pel sector aqüícola del 
delta de l’Ebre
250-00671/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 31964; 32011; 32095).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció de la salut mental i la prevenció 
del suïcidi juvenil
250-00672/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 31965; 32012; 32114).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’obertura del servei de pediatria del 
CAP Olivella
250-00673/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31966; 32115).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el deteriorament cognitiu lleu
250-00674/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31967; 32117).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el respecte dels principis comunitaris de 
sobirania dels estats membres i de l’estat de dret
250-00675/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31968; 32116).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adaptació dels operatius policials per a 
vetllar per la seguretat ciutadana a Girona
250-00676/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31969; 32118).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’abordatge dels problemes derivats del 
consum d’alcohol entre els joves
250-00677/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31970; 32119).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les polítiques per a la contenció del preu 
de l’habitatge
250-00678/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31971; 32120).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les places residencials destinades a les 
persones amb trastorn mental orgànic
250-00679/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31972; 32121).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la revisió del procediment d’avaluació 
del grau de discapacitat
250-00680/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31973; 32122).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup d’anàlisi i valoració 
per a la revisió del procediment d’avaluació del grau de discapacitat
250-00681/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31974; 32123).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reparació i el millorament de la pista 
de bàsquet de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, de Barcelona
250-00682/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31975; 32124).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les previsions respecte a l’exportació de 
fruita dolça al Regne Unit davant del Brexit
250-00683/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31976; 32125).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del menjador de l’Escola 
Frederic Godàs, de Lleida
250-00684/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31977; 32126).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències en horari nocturn 
al CAP Muralles, de Tarragona
250-00685/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31978; 32128).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les despeses de compliment i de gestió 
dels tributs propis de la Generalitat
250-00686/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31979; 32127).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2019; 10:30 h.
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2018, sobre 
el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponents als 
exercicis del període 2012-2015
256-00018/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 31402; 32090; 32143; 32217 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 08.03.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 31402)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 22/2018, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponents 
als exercicis del període 2012-2015 (tram. 256-00018/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 22/2018, sobre el 

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponents als exercicis del període 
2012-2015 (tram. 256-00018/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 32090)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2018, sobre el Con-
sorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponents als exercicis del període 2012-
2015 (tram. 256-00018/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 22/2018, sobre el 

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponents als exercicis del període 
2012-2015 (tram. 256-00018/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe.

Palau del Parlament, 7 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 32143)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2018, sobre el Consorci Mar 
Parc de Salut de Barcelona, corresponents als exercicis del període 2012-2015 (tram. 
256-00018/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2018, sobre el sistema de 
governança de l’Institut Català de Finances, corresponent als exercicis 2011-2016 
(tram. 256-00019/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2018, sobre les eleccions al 
Parlament de Catalunya del 2017 (tram. 256-00020/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 22/2018, sobre el 

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponents als exercicis del període 
2012-2015 (tram. 256-00018/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 23/2018, sobre el 
sistema de governança de l’Insti-tut Català de Finances, corresponent als exercicis 
2011-2016 (tram. 256-00019/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 27/2018, sobre les 
eleccions al Parlament de Catalunya del 2017 (tram. 256-00020/12), i insta a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 7 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 32217)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María Francisca Valle Fuentes, diputada, 

Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe 
de fiscalització 22/2018, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corres-
ponents als exercicis del període 2012-2015 (tram. 256-00018/12).

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 22/2018, sobre el 

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponents als exercicis del període 
2012-2015 (tram. 256-00018/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe.

2) El Parlament de Catalunya insta el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona a 
fer un seguiment puntual de l’execució dels contractes per a garantir l’exacte compli-
ment de les condicions en què s’han d’efectuar els serveis i, en cas d’incompliment 
contractual o compliment defectuós de la prestació objecte del contracte, penalitzar 
el contractista.

3) El Parlament de Catalunya insta el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
a que, si es dona algun cas inevitable d’acomiadament disciplinari o objectiu, es faci 
amb totes les garanties processals tant per a l’entitat com per al treballador, però 
sense voler evitar el procediment judicial adient si fos el cas.

4) El Parlament de Catalunya insta la Sindicatura de Comptes a fer el seguiment 
i donar compte del grau de compliment de les recomanacions aprovades pel Parla-
ment derivades de l’informe emès.

Palau del Parlament, 6 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María Francisca Valle Fuentes, Maialen 

Fernández Cabezas, diputades, GP Cs
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2018, sobre el 
sistema de governança de l’Institut Català de Finances, corresponent 
als exercicis 2011-2016
256-00019/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 31400; 32023; 32143; 32218 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 08.03.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 31400)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 23/2018, sobre el sistema de governança de l’Institut Català de Finances, 
corresponent als exercicis 2011-2016 (tram. 256-00019/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 23/2018, sobre el 

sistema de governança de l’Institut Català de Finances, corresponent als exercicis 
2011-2016 (tram. 256-00019/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 32023)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2018, sobre el siste-
ma de governança de l’Institut Català de Finances, corresponent als exercicis 2011-
2016 (tram. 256-00019/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 23/2018, sobre el 

sistema de governança de l’Institut Català de Finances, corresponent als exercicis 
2011-2016 (tram. 256-00019/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe.

Palau del Parlament, 5 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 32143)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2018, sobre el Consorci Mar 
Parc de Salut de Barcelona, corresponents als exercicis del període 2012-2015 (tram. 
256-00018/12)
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2018, sobre el sistema de 
governança de l’Institut Català de Finances, corresponent als exercicis 2011-2016 
(tram. 256-00019/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2018, sobre les eleccions al 
Parlament de Catalunya del 2017 (tram. 256-00020/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 22/2018, sobre el 

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponents als exercicis del període 
2012-2015 (tram. 256-00018/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindica-
tura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 23/2018, sobre el 
sistema de governança de l’Insti-tut Català de Finances, corresponent als exercicis 
2011-2016 (tram. 256-00019/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindica-
tura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 27/2018, sobre les 
eleccions al Parlament de Catalunya del 2017 (tram. 256-00020/12), i insta a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 7 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 32218)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martí Pachamé Barrera, diputado, Maialen 

Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 
lo que establece el artículo 186.5 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente propuesta de resolución, subsiguiente al debate del Procediment relatiu a 
l’Informe de fiscalització 23/2018, sobre el sistema de governança de l’Institut Ca-
talà de Finances, corresponent als exercicis 2011-2016 (tram. 256-00019/12).

Propuesta de resolución
1) El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fiscalització 23/2018, sobre 

el sistema de governança de l’Institut Català de Finances, corresponent als exercicis 
2011-2016 (tram. 256-00019/12) e insta al Gobierno a seguir les recomendaciones 
de dicho informe.

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
2) Cumplir las normas 26 y 27 de la Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco 

de España, en el sentido que la Comissió Mixta d’Auditoria i Control (CMAIC) y la 
Comissió de Nomenaments i Retribucions (CNIR) consten de tres miembros y no de 
dos, como en la actualidad, y que éstos sean independientes.

3) Instar al Institut Català de Finances (ICF) a contar con una plataforma única 
de expedientes electrónicos relativos a las inversiones en instrumentos de capital 
riesgo, que integre todas las gestiones desde la fase de solicitud y que permita el se-
guimiento del expediente.

4) Instar al ICF a elaborar una declaración del apetito de riesgo o Risk Appetite 
Statement (RAS) con las responsabilidades bien definidas para la gestión de riesgos, 
en particular, y las funciones de control general, incluyendo las recomendaciones 
que se relacionan en la recomendación tercera del informe de la Sindicatura.

5) Instar al ICF a desarrollar una política formal y específica sobre la Política de 
Conflictos de Interés.

6) Instar al ICF a contar con un Portal de Transparencia, para dar cumplimiento 
a la normativa desarrollada en los artículos 9, 13 y 14, de la Ley 19/2014, de trans-
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parencia, acceso a la información pública y buen gobierno, sobre organización ins-
titucional y estructura administrativa, contratación y convenios.

Palacio del Parlamento, 6 de marzo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martí Pachamé Barrera, Maialen Fernández 

Cabezas, diputados, GP Cs

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2018, sobre les 
eleccions al Parlament de Catalunya del 2017
256-00020/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 31401; 32024; 32143; 32219 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 08.03.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 31401)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de 
fiscalització 27/2018, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017 (tram. 
256-00020/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 27/2018, sobre les 

eleccions al Parlament de Catalunya del 2017 (tram. 256-00020/12) i insta el Govern 
a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 32024)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2018, sobre les elec-
cions al Parlament de Catalunya del 2017 (tram. 256-00020/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 27/2018, sobre les 

eleccions al Parlament de Catalunya del 2017 (tram. 256-00020/12) i insta el Govern 
a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 5 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 32143)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2018, sobre el Consorci Mar 
Parc de Salut de Barcelona, corresponents als exercicis del període 2012-2015 (tram. 
256-00018/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2018, sobre el sistema de 
governança de l’Institut Català de Finances, corresponent als exercicis 2011-2016 
(tram. 256-00019/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2018, sobre les eleccions al 
Parlament de Catalunya del 2017 (tram. 256-00020/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 22/2018, sobre el 

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponents als exercicis del període 
2012-2015 (tram. 256-00018/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindica-
tura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 23/2018, sobre el 
sistema de governança de l’Insti-tut Català de Finances, corresponent als exercicis 
2011-2016 (tram. 256-00019/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindica-
tura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 27/2018, sobre les 
eleccions al Parlament de Catalunya del 2017 (tram. 256-00020/12), i insta a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 7 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 32219)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Maialen Fernández Cabezas, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al de-
bat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2018, sobre les eleccions 
al Parlament de Catalunya del 2017 (tram. 256-00020/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 27/2018, sobre les 

eleccions al Parlament de Catalunya del 2017 (tram. 256-00020/12) i insta el Govern 
a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 7 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs
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