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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.15.

Mocions

Moció 64/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció dels
infants i els adolescents als centres escolars
302-00077/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 27, 20.03.2019, DSPC-P 44

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de març de 2019, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre la protecció dels infants i els adolescents als centres escolars (tram.
302-00077/12), presentada per la diputada Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari
Republicà, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem (reg. 33549) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 33596).
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) Presentar-li, dins un termini de tres mesos, un pla per a combatre les violències en l’àmbit educatiu que inclogui una avaluació objectiva de la realitat d’aquestes
violències, compartida amb entitats del sector i la comunitat educativa.
b) Establir un espai permanent de coordinació entre la comunitat educativa i institucions, entitats i associacions que atenen les diferents tipologies de violències que
afecten infants i adolescents i que es poden manifestar en l’àmbit educatiu.
c) Revisar, simplificar i unificar criteris dels diferents protocols existents, conjuntament amb les associacions i entitats especialitzades, per tal de millorar la resposta davant possibles situacions de violència, en un termini de tres mesos.
d) Crear abans del curs 2020-2021, si a partir de l’avaluació a què fa referència
la lletra a es considera convenient, una estructura territorialitzada formada per professionals especialitzats que doni suport als centres educatius, els docents i la comunitat educativa de cada territori en el disseny de plans de prevenció, en la formació
del professorat i en l’actuació, el seguiment, la resolució i la reparació dels conflictes
produïts per situacions de violència.
e) Introduir com a contingut curricular en el curs 2020-2021 l’educació sexual
i afectiva des de l’etapa infantil amb una perspectiva transversal i amb perspectiva
de gènere, per a poder abordar la prevenció de qualsevol tipus d’assetjament, abús o
violència masclista, i promoure l’educació sexual des d’una visió saludable i plaent.
f) Personar-se en qualsevol denúncia per violències sexuals en l’àmbit educatiu
o escolar.
Palau del Parlament, 20 de març de 2019
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió
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Moció 65/XII del Parlament de Catalunya, sobre el Sistema d’Arxius
de Catalunya
302-00073/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 27, 21.03.2019, DSPC-P 45

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de març de 2019, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Sistema d’Arxius de Catalunya (tram. 302-00073/12), presentada pel
diputat Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 33611) i pel
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg.
33625).
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) Continuar desenvolupant el Sistema d’Arxius de Catalunya d’acord amb el que
estableix la Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents, modificada
per la Llei 20/2015, amb les actuacions següents:
1a. Continuar desplegant el Sistema d’Arxius de Catalunya com un conjunt integrat i coordinat dels principals centres de gestió documental del país, d’acord amb
els principis de coordinació interadministrativa i cooperació institucional.
2a. Ultimar el Cens d’arxius i del patrimoni documental de Catalunya abans que
s’acabi la XII legislatura.
3a. Crear el Registre d’arxius de Catalunya com a repertori formal i oficial dels
arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya, tal com estableix la Llei 10/2001, abans
s’acabi la XII legislatura.
4a. Crear el Mapa d’arxius de Catalunya com a instrument de planificació i gestió dels arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya, tal com estableix la Llei 10/2001.
b) Potenciar els arxius municipals en el marc del Sistema d’Arxius de Catalunya,
d’acord amb el principi que tots els municipis reben i generen documentació i tenen
dret a mantenir un arxiu propi. Amb aquesta finalitat, el Departament de Cultura,
amb la cooperació de les diputacions, ha de:
1r. Desplegar les polítiques de suport necessàries per a fer possible la prestació
del servei d’arxiu, dirigit per un tècnic superior qualificat, en els municipis de més
de deu mil habitants, tal com estableix la Llei 10/2001.
2n. Establir noves mesures de suport i foment dirigides als municipis de menys
de deu mil habitants per a garantir la gestió i el manteniment de l’arxiu propi, que
comportin nous mecanismes de cooperació intermunicipal i de gestió compartida,
amb la participació de la Generalitat, les diputacions i els arxius comarcals.
3r. Estudiar, en el marc del Pla d’arxius i gestió documental, la possibilitat de
crear la Xarxa d’arxius municipals com a instrument de coordinació i cooperació
dels arxius dels municipis de més de deu mil habitants o que mantenen un servei
d’arxiu, en el marc del Sistema d’Arxius de Catalunya.
c) Reforçar la Xarxa d’arxius comarcals, en el marc de la Llei 10/2001, i diversificar-ne les funcions. Amb aquesta finalitat, el Departament de Cultura ha de:
1r. Continuar exercint i ampliant, si escau, les funcions d’assessorament i suport
en matèria d’arxius i gestió documental als municipis de menys de deu mil habitants
de la comarca.
2n. Continuar gestionant els arxius comarcals, tal com determina la Llei 10/2001,
i assegurar la unitat i la coherència de gestió dels centres entre la Generalitat, els
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arxius municipals de les capitals de comarca i els consells comarcals respectius, i,
si escau, incorporar-hi les millores que es derivin del Pla d’arxius.
3r. Ultimar el mapa dels arxius comarcals tenint en compte les necessitats reals
dels diferents territoris.
d) Ressituar l’Arxiu Nacional de Catalunya com una peça clau del Sistema d’Arxius de Catalunya, per mitjà de les accions prioritàries següents:
1a. Dotar l’Arxiu Nacional de Catalunya de serveis de suport als arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya, en matèria de restauració, digitalització, formació, recerca i recursos educatius.
2a. Prestigiar l’Arxiu Nacional de Catalunya com a destinació dels fons i col·leccions documentals dels personatges, institucions, empreses i entitats d’abast nacional.
3a. Dotar l’Arxiu Nacional de Catalunya de recursos suficients i, si cal, de l’estructura jurídica adequada que li permeti una àmplia autonomia de gestió i el desenvolupament com a equipament d’àmbit nacional i internacional.
e) Dotar el Sistema d’Arxius de Catalunya d’una estructura orgànica específica
que encapçali les polítiques de gestió documental de la Generalitat i els doni més
visibilitat, en dues fases:
1a. Reformar, a curt termini, l’estructura administrativa del Departament de Cultura per a dotar-lo d’una unitat i d’una direcció específica sobre polítiques d’arxius
i gestió documental.
2a. Estudiar, en el marc del Pla d’arxius i gestió documental, a més llarg termini,
l’encaix orgànic de les polítiques d’arxius i gestió documental del Govern des d’una
perspectiva transversal i interdepartamental, que pugui garantir la gestió única del
sistema documental de la Generalitat, desplegar polítiques al territori amb la resta
d’administracions i agents, i afrontar els nous reptes de la legislació sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.
f) Impulsar el paper del Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental com
l’òrgan col·legiat consultiu i preceptor de les polítiques d’arxius i gestió documental
de Catalunya, amb la participació de tots els agents (administracions, professionals
i experts), i garantir-ne el funcionament normal amb reunions regulars del plenari,
cada sis mesos, i de la comissió permanent, cada tres mesos.
g) Consolidar el paper de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental intensificant l’elaboració de taules d’avaluació documental i prioritzant les
mesures que normalitzin, d’una manera segura i legal, l’eliminació de la documentació avaluada.
h) Participar, des del Departament de Cultura, en l’aplicació i el desplegament de
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern, amb les accions següents:
1a. Incorporar, com a Departament de Cultura, el conveni subscrit el 2015 pel
Departament de Governació, les diputacions, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i el Consorci de l’Administració Oberta, per
al desplegament de polítiques de transparència i accés a la informació.
2a. Participar activament, com a Departament de Cultura, en la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública i en la seva comissió tècnica.
3a. Promoure la participació de professionals de l’arxivística a la Comissió
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, mitjançant la coordinació
d’aquesta comissió amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Comissió
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental, d’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 19/2014.
i) Promoure la implantació d’un protocol per a gestionar la documentació electrònica de la Generalitat i elaborar una estratègia global de país que preservi el patrimoni documental del present i del futur de manera digitalitzada.
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j) Elaborar un protocol d’adquisicions de fons del patrimoni documental català,
en qualsevol format, aplicable a totes les institucions i agents afectats (Arxiu Nacional de Catalunya i resta d’arxius, museus, Biblioteca de Catalunya i Filmoteca de
Catalunya, entre altres), i que, per mitjà d’una comissió específica, reguli els criteris
d’acceptació de donacions, cessions en dipòsit o comodats, que valori adequadament
els preus de compra i que en determini la ubicació final.
k) Revisar l’actual Pla nacional de fotografia incorporant al projecte la realitat
dels arxius com a responsables de gran part del patrimoni fotogràfic del país.
l) Culminar el diàleg iniciat, i les gestions i les accions necessàries amb l’Administració de l’Estat per a resoldre les qüestions pendents en matèria d’arxius de
Catalunya i, en concret:
1r. Acordar i programar les inversions que ha de fer l’Estat a l’Arxiu Històric
Provincial de Barcelona.
2n. Acordar i programar les inversions necessàries per a construir el nou Arxiu
Històric de Girona.
3r. Abordar, conjuntament amb la resta de comunitats autònomes afectades, la
gestió de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
4t. Culminar el compliment de la Llei de l’Estat 21/2005, del 17 de novembre, de
restitució a la Generalitat de Catalunya dels documents confiscats amb motiu de la
Guerra Civil custodiats a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola i de creació
del Centre Documental de la Memòria Històrica.
5è. Proposar i negociar una iniciativa legislativa que faci possible el retorn dels
documents catalans que hi ha en altres arxius estatals i, en general, els confiscats
als municipis de Catalunya.
Palau del Parlament, 21 de març de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 66/XII del Parlament de Catalunya, sobre la política industrial
302-00074/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 27, 21.03.2019, DSPC-P 45

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de març de 2019, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre la política industrial (tram. 302-00074/12), presentada per la diputada Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg.
33601), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 33610) i pel Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 33626).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya constata que la indústria és un sector estratègic per
al país, que genera llocs de treball de qualitat, estables i ben remunerats, que exporta
i inverteix en innovació i recerca, i que propicia molts dels avenços tecnològics que
són la base del teixit productiu.
2. El Parlament de Catalunya, amb relació al Pacte nacional per a la indústria,
insta el Govern a:
a) Presentar-li en la comissió que pertoqui, per mitjà de la consellera d’Empresa
i Coneixement, abans de finalitzar el mes de maig:
1.15. Mocions
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1r. Una avaluació completa i detallada per anys del grau de compliment –accions-pressupost-indicadors– del Pacte nacional per a la indústria que es va aprovar
el juliol del 2017.
2n. La proposta d’actuacions dins el Pacte nacional per a la indústria per al 2019
amb el pressupost associat a cadascuna.
3r. Les seves perspectives i línies d’actuació pel que fa a l’estratègia europea Horitzó Europa (2021-2027).
b) Garantir els recursos necessaris i acordats en el Pacte nacional per a la indústria per a l’any 2019 i 2020, i augmentar-los cada exercici dins el període 2021-2027,
d’acord amb les recomanacions de la Unió Europea.
3. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’energia, insta el Govern a:
a) Desenvolupar programes d’estalvi i eficiència energètics en l’àmbit industrial,
de la mobilitat i dels edificis, i plantejar un millorament de l’eficiència de, com a
mínim, el 2% anual, per tal d’assolir una disminució del 32,5% del consum final
d’energia el 2030 i aconseguir un teixit econòmic més competitiu.
b) Desenvolupar el màxim potencial de les energies renovables per tal que el
2030 s’assoleixi el 70% de participació de les energies renovables en el combinat
elèctric de Catalunya i s’arribi al 100% el 2050.
c) Finalitzar els treballs del Projecte de llei de transició energètica i presentar-lo
al Parlament, en el termini d’un any, acompanyat d’un pla específic per al territori
on hi ha ubicat el pol energètic nuclear.
d) Presentar-li, en el termini de dos mesos, un informe de seguiment del Pla de
l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 (Pecac) davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per tal de retre comptes sobre el seu grau de compliment.
e) Disposar la compareixença del director de l’Institut Català de l’Energia (Icaen)
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a presentar-hi la memòria d’activitat de l’any 2018 i el balanç d’energia elèctrica a Catalunya de l’any 2018.
f) Dotar una partida pressupostària per a la subvenció –que dependrà gradualment de la renda del beneficiari– de la instal·lació de panells fotovoltaics que afavoreixin la reducció del consum d’energies no renovables.
4. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’automoció i la mobilitat, insta el
Govern a:
a) Presentar-li, en el termini d’un any, un pla estratègic integral de suport al sector de l’automoció (2020-2025) per a facilitar-ne la transformació, que s’adapti a la
digitalització i a la transició ecològica –dos grans reptes que té aquest sector tan estratègic per al país–, per a facilitar el camí cap a un nou model sostenible, connectat
i intel·ligent.
b) Disposar que els vehicles del seu parc mòbil que es renovin anualment siguin
vehicles propulsats per energies no contaminants, i adequar les instal·lacions de l’Administració perquè disposin dels mitjans necessaris per a la recàrrega dels vehicles
híbrids i elèctrics.
c) Establir un pla específic anual d’ajuts i incentius a l’adquisició de vehicles
elèctrics.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar-li, en el termini de sis
mesos, una estratègia per a la intel·ligència artificial, seguint els eixos estratègics del
Pla de coordinació de la intel·ligència artificial de la Comissió Europea, que estableixi els objectius i els instruments per a fomentar l’R+D+I prioritzant les temàtiques
estratègiques, la transferència de coneixement al teixit econòmic i a la societat, la
formació i la professionalització.
Palau del Parlament, 21 de març de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

1.15. Mocions
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Moció 67/XII del Parlament de Catalunya, sobre la salvaguarda del
patrimoni natural, la protecció del medi ambient i la lluita contra el
canvi climàtic
302-00075/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 27, 21.03.2019, DSPC-P 45

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de març de 2019, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre els conflictes ambientals a Catalunya (tram. 302-00075/12), presentada pel diputat David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 33609)
i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà
(reg. 33623).
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) Actuar amb la màxima celeritat en la redacció i la tramitació del Pla director
urbanístic de revisió de sòls no sostenibles en l’àmbit de la Costa Brava, d’acord amb
la legislació vigent sobre la matèria.
b) Presentar-li un projecte de llei de protecció de les oliveres mil·lenàries i monumentals del Montsià i de les Terres de l’Ebre.
c) Iniciar els passos necessaris per a atendre les necessitats hídriques, tant ambientals com econòmiques, de les conques del Siurana-Riudecanyes, a fi de garantir-ne el cabal ecològic.
d) Prendre les mesures necessàries perquè les empreses elèctriques no provoquin
greus impactes ambientals als rius, com en el cas del riu Flamisell, a la Vall Fosca.
e) Implementar, per a la protecció del delta de l’Ebre, les propostes que formula
la Taula de Consens pel Delta que siguin competència de la Generalitat.
f) Posar en marxa un pla de xoc d’energies renovables, per mitjà, entre altres
mesures, de la modificació i la millora del Decret 147/2009, del 22 de setembre,
pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació
de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya, per tal de fer possible un
avenç decidit amb vista al compliment l’any 2030 dels objectius de generació d’energies renovables.
g) Convocar al més aviat possible una cimera d’agents socials i econòmics, d’entitats ecologistes i de partits polítics per tal de rellançar les polítiques de lluita contra
el canvi climàtic.
Palau del Parlament, 21 de març de 2019
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 68/XII del Parlament de Catalunya, sobre els serveis de
pediatria
302-00076/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 27, 21.03.2019, DSPC-P 45

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de març de 2019, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels serveis sanitaris (tram. 302-00076/12), presentada pel
1.15. Mocions
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diputat Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i
el Grup Parlamentari Republicà (reg. 33599) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans
(reg. 33624).
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. Adoptar les mesures necessàries perquè tots els infants i adolescents menors
de quinze anys tinguin assignat un pediatre de referència.
b. Fixar com a objectiu una plantilla en l’atenció primària d’un pediatre per cada
1.200 habitants menors de quinze anys, amb una distribució territorial adequada que
permeti atendre tota la població infantil.
c. Reconèixer la professionalitat dels metges de família que duen a terme tasques
de pediatria, situació que s’hauria de produir només en casos puntuals i no com a
pràctica habitual, com succeeix actualment.
d. Garantir que tots els equips d’atenció primària disposin almenys d’un pediatre.
e. Sol·licitar que es convoquin més places per a metges interins residents formats
en pediatria i a incentivar aquesta especialitat en l’atenció primària.
f. Adoptar les mesures necessàries per a afavorir l’interès dels pediatres per treballar en l’atenció primària, i en particular a millorar-hi:
1r. Les possibilitats de desenvolupament professional i les eines de formació continuada.
2n. Les condicions laborals i retributives.
3r. Les condicions pel que fa a la conciliació familiar.
g. Garantir que l’atenció pediàtrica en l’atenció primària sigui tan resolutiva com
sigui possible i disposi dels mecanismes de coordinació necessaris amb els equips
de pediatria hospitalària.
h. Promoure la creació d’equips multidisciplinaris en l’àmbit de la pediatria i a
reforçar els equips d’infermeria especialistes en pediatria oferint-los una formació
continuada perquè actualitzin llurs coneixements permanentment.
Palau del Parlament, 21 de març de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

1.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el finançament necessari per a reforçar
l’estat del benestar
300-00097/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 20.03.2019, DSPC-P 44.

1.20. Interpel·lacions
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Interpel·lació al Govern sobre l’abordatge integral de les violències
sexuals contra infants
300-00098/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 20.03.2019, DSPC-P 44.

Interpel·lació al Govern sobre la seva inoperància
300-00099/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 20.03.2019, DSPC-P 44.

Interpel·lació al Govern sobre les víctimes del terrorisme
300-00100/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 20.03.2019, DSPC-P 44.

Interpel·lació al Govern sobre el garantiment de la llibertat, la igualtat
efectiva i la no-discriminació de les persones LGTBI+
300-00101/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 21.03.2019, DSPC-P 45.

Interpel·lació al Govern sobre el pla de govern i la cultura política
300-00102/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 21.03.2019, DSPC-P 45.

Interpel·lació al Govern sobre la política cultural
300-00103/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 20.03.2019, DSPC-P 44.

1.20. Interpel·lacions
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Interpel·lació al Govern sobre el vot electrònic a les eleccions
sindicals a l’Administració de la Generalitat
300-00104/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 21.03.2019, DSPC-P 45.

1.30.

Altres tramitacions

1.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2018
360-00013/12
DEBAT DE L’INFORME EN EL PLE

El Ple del Parlament ha debatut l’Informe en la sessió 27, tinguda el 21.03.2019,
DSPC-P 45.

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un
any d’inacció política
302-00078/12
REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 27, tinguda el 21.03.2019, DSPC-P 45.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’empresa i
l’ocupació amb relació al procés
302-00079/12
REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 27, tinguda el 21.03.2019, DSPC-P 45.

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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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 per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 27, tinguda el 20.03.2019, DSPC-P 44.
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.11.2018.
TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 26.03.2019 a l’1.04.2019).
Finiment del termini: 02.04.2019; 10:30 h.

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
202-00023/12
RETIRADA DE L’ESMENA A LA TOTALITAT

Retirada pel GP JxCat i GP ERC (reg. 33188)
Coneixement: Mesa del Parlament, 20.03.2019.
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 27, tinguda el 20.03.2019, DSPC-P 44.
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2018.
TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 26.03.2019 a l’1.04.2019).
Finiment del termini: 02.04.2019; 10:30 h.

3.01.01. Projectes de llei
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Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de
gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; SP CUP-CC (reg. 33546; 33750; 33900).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2019; 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 (reg. 33790).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 26.03.2019; 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 (reg. 33791).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 26.03.2019; 10:30 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’impuls del centre Arts Santa Mònica
com a centre pluridisciplinari de creació contemporània
250-00591/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30536 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 21.03.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 30536)

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

2. Descartar definitivament la transformació de l’Arts Santa Mónica en un centre
d’arquitectura, i treballar per convertir-lo en un equipament cultural transdisciplinar que assumeixi les funcions de plataforma de projecció de la creativitat d’excel·
lència a Catalunya.

3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 3

3. Treballar en la definició del model de l’Arts Santa Mònica com a servei públic
i aquesta premissa ha de marcar el model de direcció i de programació d’un equipament cultural transdisciplinar que assumeixi les funcions de plataforma de projecció
de la creativitat d’excel·lència a Catalunya.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 4

4. Treballar amb els sectors creatius implicats per connectar actors i recursos
dels àmbits artístic, tècnic, científic, educatiu i econòmic amb esdeveniments i exposicions que consolidin els lligams d’una xarxa creativa.

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de
treball i seguretat dels operadors jurídics a l’edifici dels jutjats de
Sabadell
250-00599/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30690 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 21.03.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 30690)

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

1. Doni adequat compliment, al compromís contret per la Conselleria de Justícia
respecte les mancances en termes de condicions laborals en què es troben els funcionaris i la resta d’operadors jurídics referit a la necessària renovació de l’obsolet
sistema de refrigeració i escalfament de l’edifici.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació

2. Disposi que la recollida de paper i cartró rebutjat eviti l’acumulació de paper
i cartró en qualsevol habitació de l’edifici.
Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació

3. Quedi garantida la seguretat durant la maniobra d’accés del furgó dels Mossos.
Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació

4. Insti l’Ajuntament de Sabadell perquè hi hagi places d’aparcament on puguin
aparcar les persones minusvàlides en las immediacions de l’edifici judicial.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la potenciació i l’ampliació del projecte
«Cases de la música» a tot Catalunya
250-00603/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30537 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 21.03.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 30537)

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

1. Ampliar la xarxa «Cases de la Música» mitjançant noves seus o seus satèl·lit
intensificant els contactes amb aquelles ciutats o agents privats que s’han mostrat
interessats a incorporar-se a la xarxa, sempre que l’entitat municipal i l’agent privat
hi estiguin implicats econòmicament i es compti amb l’acord de la Xarxa Cases de
la Música.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Donar a conèixer mitjançant una campanya informativa el projecte «Cases
de la Música» a les àrees d’influència de cadascuna de les Cases, dins el marc del
conveni signat l’abril de 2018 entre l’Institut Català de les Empreses Culturals, la
Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, els Ajuntaments de Mataró, L’Hospitalet de Llobregat, Manresa i Terrassa i l’Associació Xarxa Cases de la Música,
per al projecte Cases de la Música.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 3

3. Proposar el disseny, dins conveni marc establert i d’acord amb l’Associació
Xarxa Cases de la Música, d’un mapa estratègic de noves seus i seus satèl·lit que
equilibri la desproporció actual territori/capital, entre la província de Barcelona i la
resta de Catalunya, amb criteris de valoració positiva en termes de territori i descentralització d’activitats.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició del punt 4

4. L’ICEC farà efectiva l’aportació pressupostària per a les «Cases de la Música»
el 2019 per un import de 400.000 euros i augmentarà aquesta partida pressupostària
proporcionalment en anys posteriors en el cas que s’ampliï el nombre de seus o seus
satèl·lit i d’acord amb la seva disponibilitat pressupostària.

3.10.25. Propostes de resolució

20

BOPC 293
25 de març de 2019

Proposta de resolució sobre la figura dels passadors del riu Besòs
250-00613/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30538 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 21.03.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 30538)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions
oportunes per tal que la figura dels passadors, reconeguda com a bé d’interès etnològic local, sigui objecte d’un especial reconeixement encaminat a posar en valor
l’ofici i tots aquells que van desenvolupar-lo.

Proposta de resolució sobre la defensa, el reconeixement, l’estudi, la
preservació i la difusió de l’arquitectura popular de pedra seca
250-00615/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30539 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 21.03.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 30539)

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

2. Continuar fomentant i donant suport als municipis i consells comarcals que
tinguin aquest patrimoni dins del seu territori perquè n’endeguin treballs d’inventari
i catalogació, i faciliti la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) les seves
manifestacions més notables.

Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística
250-00616/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30540; 30627 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 21.03.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 30540)

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

1. Reforçar l’acció de campanyes informatives a les dependències públiques i en
organismes privats, especialment en àmbits en què es produeixen més baixos índexs d’ús del català, per recordar a la ciutadania que té el dret de parlar i ser atesa
en català i que no pot ser discriminada per raó de llengua.

3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i supressió del punt 2

2. Reforçar els instruments d’assistència gratuïta i completa a aquelles persones
que hagin estat víctimes de discriminació lingüística.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició al punt 5

5. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat perquè compleixi, definitivament, les disposicions del tractat internacional de la CELRoM per garantir els
drets lingüístics en matèria d’educació, justícia, administracions públiques, mitjans
de comunicació, cultura, activitat econòmica i cooperació transfronterera, en relació
amb les llengües pròpies a Catalunya.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
D’addició al punt 6

6. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat perquè insti els ministeris a oferir també en català tots els serveis als ciutadans dels territoris de parla
catalana i que adopti les mesures necessàries perquè les dependències públiques de
l’Administració de l’Estat, especialment les comissaries i dependències judicials,
tinguin cartell que recordin a la ciutadania que té dret de parlar i ser atès en català,
i en aranès.

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 30627)

Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
De modificació i addició del punt 1

1. Impulsar campanyes informatives a les dependències públiques per recordar a
la ciutadania que té el dret de parlar i ser atesa en català, castellà i aranès i que no
pot ser discriminada per raó de llengua.
Esmena 2
GP de Ciutadans (2)
De modificació i addició del punt 2

2. Oferir assistència gratuïta i completa a aquelles persones que hagin estat víctimes de discriminació lingüística en català, castellà o aranès.
Esmena 3
GP de Ciutadans (3)
De modificació i addició del punt 3

3. Aprovar un pla d’investigació, prevenció i abordatge per part del Departament
d’Interior i de Justícia que permeti que la discriminació lingüística en català, castellà o aranès s’investigui d’ofici i no només quan hi ha denúncies.
Esmena 4
GP de Ciutadans (4)
De supressió i addició del punt 6

6. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat perquè insti els ministeris a oferir també en català tots els serveis als ciutadans dels territoris de parla
catalana a Catalunya i que adopti les mesures necessàries perquè les dependències
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públiques de l’Administració de l’Estat, especialment les comissaries i dependències
judicials, tinguin cartells que recordin a la ciutadania que té el dret de parlar i ser
atès en català tots els idiomes oficials.

Proposta de resolució sobre l’ús del català a l’Administració de
justícia
250-00659/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 33096 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 21.03.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 33096)

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

1. Continuar la col·laboració amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
per tal de millorar les dades d’ús del català a la Justícia, i continuar posant a disposició dels òrgans judicials tots els mitjans necessaris per a assolir aquest objectiu, en
col·laboració amb el poder judicial.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació i supressió

3. Col·laborar en informe anual de política lingüística pel que fa a les vulneracions drets lingüístics dels ciutadans catalans als tribunals, registres, notaries i registres de la propietat, mercantil i de béns mobles. Publicar l’informe i enviar-lo als
organismes responsables de la prevenció d’aquestes conductes.
Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació

4. Treballar per reprendre el Pla de foment del català al torn d’ofici, en conveni
amb els consells catalans de col·legis d’advocats i advocades i analitzar la possibilitat d’ampliar-lo a procuradors i procuradores.
Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació

6. Interlocutar amb el Govern de l’Estat perquè la convocatòria de places funcionarials als diferents cossos de l’Administració de Justícia sobre els quals la Generalitat té competència només quan s’hagi assolit una millora substancial del nombre
de places en què la capacitació lingüística estigui garantida.
Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (5)
De modificació

8. Impulsar l’existència de manuals jurídics actualitzats en llengua catalana.
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Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (6)
De modificació

9. Impulsar un estudi de seguiment del compliment de la legislació aplicable en
relació amb el dret d’opció lingüística de les persones en la seva relació amb notaries, registres de la propietat, registres mercantils, de béns mobles i també amb entitats financeres, que identifiqui també condicionants que dificulten l’efectivitat i ple
exercici del dret d’opció lingüística, i permeti proposar mesures.
Esmena 7
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (7)
De supressió

14. Interlocutar amb el govern de l’Estat per tal de promoure que l’Escola Judicial ofereixi la seva formació també en llengua catalana tant a nivell oral com de
materials escrits.
Esmena 8
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (8)
De supressió

Proposar al Tribunal Superior de justícia de Catalunya que reiteri una vegada a
l’any, tal com es va fer el 2014, que no es poden vulnerar els drets lingüístics.

Proposta de resolució sobre el transport sanitari
250-00667/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 33077 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 21.03.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 33077)

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

1. Treballar per assegurar l’excel·lència en la prestació del servei garantint, al
mateix temps, unes bones condicions laborals dels treballadors i treballadores de les
empreses proveïdores.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Realitzar la mediació, si és necessari, per tal que treballadors i empresaris arribin a acords en relació al conveni laboral.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

3. Continuar realitzant les auditories pertinents per tal de garantir que les empreses compleixen amb el contracte.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació

4. En el cas que les auditories demostrin que alguna de les empreses adjudicatàries del Servei del Transport Sanitari de Catalunya no compleix amb els plecs de
l’adjudicació, es procedirà a incoar els corresponents expedients de penalitat. La resolució del contracte procedirà si es donen les condicions previstes a la clàusula 32
del Plec de Clàusules Administratives.

Proposta de resolució sobre les places residencials destinades a les
persones amb trastorn mental orgànic
250-00679/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 33078 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 21.03.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 33078)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a revisar els protocols actuals d’atenció al col·lectiu de persones amb discapacitat, tenint en compte la
diversitat de situacions i d’edats de les persones que es troben en aquestes circumstàncies, i valorar en la propera programació territorial el nombre de places necessàries a cada territori.

Proposta de resolució sobre la revisió del procediment d’avaluació
del grau de discapacitat
250-00680/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 33079 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 21.03.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 33079)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir que en el
procediment d’avaluació del grau de discapacitat quedin recollits els casos que no hi
hagi un familiar directe amb capacitat per a iniciar la tramitació del procediment,
aquest pugui ser instat a petició de una treballadora social de la xarxa pública.
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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
ESMENES PRESENTADES
Reg. 33080 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 21.03.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 33080)

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

El Parlament de Catalunya manifesta que és necessari que el Govern estatal creï
un grup d’anàlisi i valoració, amb la participació de professionals de diferents disciplines i representants dels col·lectius afectats, amb l’objectiu de revisar el procediment d’avaluació del grau de discapacitat i proposar modificacions en el mateix
que suposin un procediment més acurat per a totes les persones, sigui quin sigui el
diagnòstic que presenten, així com per a totes les capacitats funcionals que avalua.

Proposta de resolució sobre l’aparició de partícules de polietilè a la
platja de la Pineda, de Vila-seca
250-00697/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 33041; 33253; 33514).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2019 al 29.03.2019).
Finiment del termini: 01.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els jutjats de Martorell
250-00699/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 33042; 33254).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2019 al 29.03.2019).
Finiment del termini: 01.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el dipòsit controlat de la vall d’en Joan,
al massís del Garraf
250-00700/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 33043; 33255).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2019 al 29.03.2019).
Finiment del termini: 01.04.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la retirada dels mòduls prefabricats i la
construcció de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí
250-00701/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 33044; 33256).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2019 al 29.03.2019).
Finiment del termini: 01.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el compromís fefaent per a l’entrada en
funcionament del jutjat número 7 de Girona
250-00702/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 33045; 33257).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2019 al 29.03.2019).
Finiment del termini: 01.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències
nocturnes del CAP Blanes 2
250-00703/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 33046; 33258).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2019 al 29.03.2019).
Finiment del termini: 01.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la corrupció i les portes giratòries
250-00704/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 33047; 33259; 33515).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2019 al 29.03.2019).
Finiment del termini: 01.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la T-Mobilitat i el mapa tarifari a
Terrassa
250-00705/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 33048; 33260; 33516).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2019 al 29.03.2019).
Finiment del termini: 01.04.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la pacificació de la carretera B-500
250-00706/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 33049; 33261; 33517).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2019 al 29.03.2019).
Finiment del termini: 01.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Escola Pere
Lliscart a l’Hospitalet de Llobregat
250-00707/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 33050; 33262).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2019 al 29.03.2019).
Finiment del termini: 01.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la problemàtica de les zones inundables
de Coma-ruga i Sant Salvador, al municipi del Vendrell
250-00708/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 33051; 33263; 33518).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2019 al 29.03.2019).
Finiment del termini: 01.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la difusió de discursos de l’odi als
mitjans de comunicació públics
250-00709/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 33052; 33264).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2019 al 29.03.2019).
Finiment del termini: 01.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les malalties minoritàries
250-00710/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs (reg. 33265; 33519).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2019 al 29.03.2019).
Finiment del termini: 01.04.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la retirada de l’amiant de Badia del
Vallès
250-00711/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 33053; 33266; 33520).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2019 al 29.03.2019).
Finiment del termini: 01.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aportació econòmica de la Generalitat
a l’Hospital de Vic
250-00712/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 33054; 33267; 33521).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2019 al 29.03.2019).
Finiment del termini: 01.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de menjador escolar per als
alumnes escolaritzats amb necessitats educatives especials
250-00713/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 33055; 33268; 33522).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2019 al 29.03.2019).
Finiment del termini: 01.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’habilitació del baixador del servei de
trens de rodalia a Premià de Mar
250-00714/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 33056; 33269).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2019 al 29.03.2019).
Finiment del termini: 01.04.2019; 10:30 h.
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Salvador Busquets i Vila, director
de Càritas Diocesana de Barcelona, davant la Comissió de Territori
perquè presenti l’informe sobre l’exclusió residencial que pateixen
les persones ateses per Càritas
356-00372/12
SOL·LICITUD

Presentació: Eva Baró Ramos, del GP ERC, Narcís Clara Lloret, del GP JxCat (reg.
33065).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 19.03.2019.

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

Compareixença de Marcel Coderch, president de l’Autoritat Catalana
de la Competència, davant la Comissió d’Investigació sobre el
Projecte Castor
357-00424/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya davant la Comissió d’Investigació sobre el
Projecte Castor
357-00425/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’Ernest Urtasun Domènech, eurodiputat, davant la
Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00426/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tinguda el 29.10.2018, DSPC-C 88.
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Compareixença de Jordi Évole Requena davant la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00427/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

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

Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx
4.70.01.

Encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència a la consellera de Justícia
330-00094/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 33859 / Coneixement: 21.03.2019

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que durant l’absència del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, des del dia 20 de març fins al 24 de març de 2019, mentre romangui
fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de
Justícia.
Cordialment,
Barcelona, 13 de març de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 61/2019, de 13 de març, d’encàrrec del despatx del conseller
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a la consellera de Justícia des
del dia 20 de març fins al 24 de març de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és
publicat al DOGC 7835, del 20 de març de 2019.
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