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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la defensa del dret universal a la sanitat
pública
250-00178/12
RETIRADA

Retirada en la sessió 12 de la Comissió de Salut, tinguda el 28.03.2019, DSPC-C 229.

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’harmonia del conjunt
històric del pont de Besalú
250-00458/12
DECAÏMENT

Decaiguda en la sessió 8 de la Comissió de Cultura, tinguda el 27.03.2019, DSPC-C 228.

Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona
250-00533/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió 7, tinguda el 28.03.2019, DSPC-C 230.

Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística
250-00616/12
RETIRADA

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Cultura, tinguda el 27.03.2019, DSPC-C 228.

2.10.25. Propostes de resolució
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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
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC; GP JxCat (reg. 34410; 34523; 34528).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 02.04.2019 al 04.04.2019).
Finiment del termini: 05.04.2019; 10:30 h.

Projecte de llei d’ordenació del litoral
200-00007/12
PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 27 de març de 2019, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei d’ordenació
del litoral (tram. 200-00007/12) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article
120.1 i els concordants del Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels
diputats següents:
Grup Parlamentari de Ciutadans
Marina Bravo Sobrino
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Gemma Geis i Carreras
Grup Parlamentari Republicà
Marc Sanglas i Alcantarilla
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Jordi Terrades i Santacreu
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
David Cid Colomer
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Natàlia Sànchez Dipp
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra
Palau del Parlament, 27 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió,
Assumpta Escarp Gibert

3.01.01. Projectes de llei
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3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
202-00023/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC; GP JxCat; GP ERC (reg. 34411; 34524; 34529;
34638).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 02.04.2019 al 04.04.2019).
Finiment del termini: 05.04.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de
maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
202-00030/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP CatECP; GP Cs (reg. 34774; 34890).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 02.04.2019; 10:30 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la situació a Veneçuela
250-00687/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.03.2019.

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2018, sobre
les subvencions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
corresponent al 2016
256-00021/12
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Reg. 34277; 34420; 34742; 34809; 34867 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC,
28.03.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 34277)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari 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 25/2018, sobre
les subvencions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent al 2016 (tram. 25600021/12).
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 25/2018, sobre les
subvencions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent al 2016 (tram. 25600021/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.
Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 34420)

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 25/2018, sobre les subvencions de la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent al 2016 (tram. 256-00021/12).
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 25/2018, sobre les
subvencions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent al 2016 (tram. 25600021/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.
Palau del Parlament, 25 de març de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 34742)

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’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes:
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2018, sobre les subvencions
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent al 2016 (tram. 256-00021/12).
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, corresponent al 2016
(256-00022/12).
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 25/2018, sobre les
subvencions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent al 2016 (tram. 25600021/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 28/2018, sobre la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, corresponent al 2016 (256-00022/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
Palau del Parlament, 26 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 34809)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat, 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 següent
proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de
fiscalització 25/2018, sobre les subvencions de la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent al 2016 (tram. 256-00021/12).
Proposta de resolució

1) El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 25/2018, sobre
les subvencions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent al 2016 (tram. 25600021/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
2) Exigir a la DGAIA a redactar les bases per a accedir als ajuts i subvencions
amb indicadors neutrals i ajustats a la realitat social dels receptors dels ajuts i subvencions, mitjançant una norma en què es defineixin clarament els instruments i
criteris interns.
3) Exigir a la DGAIA que compleixi les bases establertes per a la concessió dels
ajuts i les subvencions que concedeix.
4) Exigir que les resolucions de concessió de les prestacions per part de la DGAIA es comuniquin dins el termini establert per l’article 4.5 del Decret 123/2007, pel
qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions
socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per al
reconeixement del dret a les prestacions creades; donat que en moltes ocasions els
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receptors es troben en situació de greu precarietat i el temps és una variable molt
important.
5) Exigir a la DGAIA que faci les comprovacions oportunes per a controlar si la
persona sol·licitant de subvenció o ajut és propietària o usufructuària de béns mobles
o immobles per tal d’evitar situacions d’injustícia redistributiva.
6) Presentar l’eliminació, a la pròxima Llei de Pressupostos, de les reduccions
actuals per nombre de menors en la prestació a menors d’edat en situació de risc, i
exigir a la DGAIA que faci un control rigorós de les exigències demanades a les bases per a la concessió de la prestació, vinculant-les de forma efectiva a l’assoliment
d’objectius mesurables del compromís socioeducatiu subscrit.
7) Procedir a l’ajust del topall per a accedir a la prestació per joves ex tutelats, de
tal forma que no entri en contradicció amb altres limitacions legals.
Palau del Parlament, 26 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martí Pachamé Barrera, Maialen Fernández
Cabezas, diputats, GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 34867)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 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 25/2018, sobre les subvencions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent
al 2016 (tram. 256-00021/12).
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 25/2018, sobre les
subvencions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent al 2016 (tram. 25600021/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.
Palau del Parlament, 28 de març de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, diputada, SP PPC

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2018, sobre la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de
programes, corresponent al 2016
256-00022/12
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Reg. 34278; 34421; 34742; 34808; 34868 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC,
28.03.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 34278)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari 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 28/2018, sobre la Corpo3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
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ració Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, corresponent
al 2016 (tram. 256-00022/12).
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 28/2018, sobre la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, corresponent al 2016 (tram. 256-00022/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions
del dit informe.
Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 34421)

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 28/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, corresponent al 2016 (tram. 256-00022/12).
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 28/2018, sobre la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, corresponent al 2016 (tram. 256-00022/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions
del dit informe.
Palau del Parlament, 25 de març de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 34742)

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’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes:
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2018, sobre les subvencions
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent al 2016 (tram. 256-00021/12).
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, corresponent al 2016
(256-00022/12).
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 25/2018, sobre les
subvencions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent al 2016 (tram. 25600021/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 28/2018, sobre la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, corresponent al 2016 (256-00022/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
Palau del Parlament, 26 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 34808)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, 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 siguiente propuesta de resolución, subsiguiente al debate del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes,
corresponent al 2016 (tram. 256-00022/12).
Propuesta de resolución

1) El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fiscalització 28/2018, sobre
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, corresponent al 2016 (tram. 256-00022/12) e insta al Gobierno a seguir les recomendaciones de dicho informe.
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
2) Instar a la CCMA, S.A. para que las convocatorias de selección de contenidos
audiovisuales se realicen con una antelación mínima de 6 meses, de forma que se
facilite un mayor acceso de posibles empresas.
3) Instar a la CCMA, S.A. para que, tanto en la norma reguladora del procedimiento de selección y contratación de contenidos audiovisuales, como en su página
web, quede plasmada la posibilidad de presentar proyectos en cualquier momento,
independientemente de que se realicen convocatorias para tal fin.
4) Instar a la CCMA, S.A. para que todas las propuestas económicas presentadas
desglosen las diferentes partes que la componen, tales como la parte de la producción que la productora tiene previsto subcontratar, o la parte de producción asociada
con recursos propios de la propia corporación.
5) Instar a la CCMA, S.A. para que todos los sistemas de retribución, estén ligados o no a los ingresos publicitarios generados por el programa en cuestión, queden
claramente detallados y recogidos en los criterios generales de costes de contenidos
audiovisuales externos.
Palacio del Parlamento, 26 de marzo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 34868)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 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
28/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de
programes, corresponent al 2016 (tram. 256-00022/12).
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 28/2018, sobre la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, corresponent al 2016 (tram. 256-00022/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions
del dit informe.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Excloure la producció externa en aquells programes amb contingut polític
específic per facilitar, amb una major eficiència, el control sobre les instruccions i
mesures que adopti el Consell de Govern de la CCMA i el CAC en relació al com-
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pliment de les garanties de pluralisme, imparcialitat i objectivitat del mitjans audiovisuals públics a Catalunya contingudes a la normativa reguladora.
b) Garantir que en futures contractacions de produccions externes el personal i
professionals que hi participen tenen una relació laboral comuna, estan així sotmeses aquestes relacions a la legislació laboral.
c) Exigir de manera preceptiva un informe justificatiu davant situacions d’increment de costos de contractacions de produccions externes.
d) Realitzar, a través de la intervenció de la Generalitat, auditories de produccions i incloure l’obligatorietat de presentar liquidacions auditades.
3. El Parlament de Catalunya insta a la Sindicatura de Comptes a elaborar un
informe de fiscalització que analitzi la contractació de tots els programes realitzada
al 2016, ja que el present informe només analitza 113 contractacions de produccions
externes.
Palau del Parlament, 28 de març de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, diputada, SP PPC

3.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les urbanitzacions i els barris amb
dèficits urbanístics
300-00105/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 34819 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.03.2019

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 urbanitzacions i barris amb dèficits
urbanístics, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers
dies 3 i 4 d’abril de 2019, amb el text següent:
– Sobre urbanitzacions i barris amb dèficits urbanístics.
Palau del Parlament, 27 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra la desocupació i la
precarietat laboral
300-00106/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 34820 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.03.2019

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 la lluita contra l’atur i la precarietat
laboral, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies
3 i 4 d’abril de 2019, amb el text següent:
3.20. Interpel·lacions
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– Sobre la lluita contra l’atur i la precarietat laboral.
Palau del Parlament, 27 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la recuperació dels grans consensos
per a fer que Catalunya avanci
300-00107/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 34973 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.03.2019

A la Mesa del Parlament

Jéssica Albiach Satorres, presidenta 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 la recuperació de grans consensos per fer que Catalunya avanci, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de
tenir lloc els propers dies 3 i 4 d’abril de 2019, amb el text següent:
– Sobre la recuperació de grans consensos per fer que Catalunya avanci.
Palau del Parlament, 29 de març de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Interpel·lació al Govern sobre les millores necessàries per a l’escola
catalana
300-00108/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 34987 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.03.2019

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 les millores necessàries per a l’escola catalana, per tal
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 3 i 4 d’abril de
2019, amb el text següent:
– Sobre les millores necessàries per a l’escola catalana.
Palau del Parlament, 29 de març de 2019
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals
300-00109/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 34988 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.03.2019

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
3.20. Interpel·lacions
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Interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, per
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 3 i 4 d’abril
de 2019, amb el text següent:
– Sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Palau del Parlament, 29 de març de 2019
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la visió del Govern amb relació a la
participació catalana en el colonialisme i l’esclavisme
300-00110/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 34989 i 35034 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.03.2019

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 participació catalana en el colonialisme i l’esclavisme, per
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 3 i 4 d’abril
de 2019, amb el text següent:
– Sobre la visió del Govern en la participació catalana en el colonialisme i l’esclavisme.
Palau del Parlament, 29 de març de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre Aran
300-00111/12
PRESENTACIÓ: GP JXCAT
Reg. 34990 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.03.2019

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 l’Aran, per tal que sigui substanciada en el Ple
que ha de tenir lloc els propers dies 3 i 4 d’abril, amb el text següent:
– Quin és el capteniment del Govern sobre el reconeixement de l’autogovern de
l’Aran?
Palau del Parlament, 29 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Interpel·lació al Govern sobre les polítiques en l’àmbit del comerç
300-00112/12
PRESENTACIÓ: GP JXCAT
Reg. 34991 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.03.2019

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 les polítiques en l’àmbit del comerç, per
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 3 i 4 d’abril,
amb el text següent:
– Quin és el capteniment del Govern sobre polítiques en l’àmbit del comerç?
Palau del Parlament, 29 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre la protecció dels drets civils i polítics
de tots els catalans
300-00113/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 34993 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.03.2019

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 protecció dels drets
civils i polítics de tots els catalans, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de
tenir lloc els propers dies 3 i 4 d’abril de 2019, amb el text següent:
– Sobre la protecció dels drets civils i polítics de tots els catalans.
Palau del Parlament, 29 de març de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

3.20. Interpel·lacions
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Delegació de funcions del president del Parlament
246-00011/12
RESOLUCIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 40 del Reglament del Parlament, i atès que
he d’absentar-me de Catalunya el dia 29 de març de 2019.
Resolc:
Delegar les funcions que em corresponen com a president del Parlament en el
vicepresident primer, l’I. Sr. Josep Costa i Rosselló, el dia 29 de març de 2019, o,
eventualment, fins al meu retorn (tram. 246-00011/12).
Palau del Parlament, 25 de març de 2019
Roger Torrent i Ramió, president

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05.

Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Cultura
410-00010/12
ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 27 de març de 2019, d’acord
amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a proposta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, ha elegit vicepresidenta la diputada Yolanda López Fernández en substitució de la diputada Elisenda Alamany Gutiérrez.
Palau del Parlament, 27 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de
la Comissió, Lluís Font i Espinós

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 12/XII, sobre les polítiques de
suport a l’empresa
390-00012/12
CRITERI SOBRE EL COMPLIMENT

En la sessió de la Comissió d’Empresa i Coneixement tinguda el 28 de març de
2019, de conformitat amb l’article 162 del Reglament del Parlament, els grups parlamentaris han fixat llur posició en relació amb el compliment del control del compliment de la Moció 12/XII, sobre les polítiques de suport a l’empresa. Finalment,
a sol·licitud d’Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar (reg. 33005), la presidenta de la Comissió ha requerit el pronunciament de
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la Comissió, la qual ha considerat que el Govern no ha donat compliment a la damunt dita Moció.
Acord: Comissió d’Empresa i Coneixement, 28.03.2019.

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
sobre l’accident químic a l’escorxador de Le Porc Gourmet de Santa
Eugènia de Berga (Osona)
354-00086/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió 12, tinguda el 27.03.2019, DSPC-C 226.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals
amb la consellera de la Presidència sobre el compliment dels
objectius del Pla de govern de la dotzena legislatura
354-00104/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP PSC-Units (reg. 34736).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 27.03.2019.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació
de Naturalistes de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordenació
del litoral
352-00607/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 12 de la Comissió de Territori, tinguda el 27.03.2019, DSPC-C
225.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi
d’Àrids de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del
litoral
352-00609/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 12 de la Comissió de Territori, tinguda el 27.03.2019, DSPC-C
225.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de
l’Ajuntament de Begur amb relació al Projecte de llei d’ordenació del
litoral
352-00614/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 12 de la Comissió de Territori, tinguda el 27.03.2019, DSPC-C
225.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la
Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de llei d’ordenació
del litoral
352-00616/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 12 de la Comissió de Territori, tinguda el 27.03.2019, DSPC-C
225.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port de
Vilanova i la Geltrú amb relació al Projecte de llei d’ordenació del
litoral
352-00618/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 12 de la Comissió de Territori, tinguda el 27.03.2019, DSPC-C
225.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port de
Sant Carles de la Ràpita amb relació al Projecte de llei d’ordenació
del litoral
352-00619/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 12 de la Comissió de Territori, tinguda el 27.03.2019, DSPC-C
225.
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Proposta d’audiència en comissió d’Antoni Escudero Martínez,
president de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona,
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00633/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 12 de la Comissió de Territori, tinguda el 27.03.2019, DSPC-C
225.

Proposta d’audiència en comissió d’Isabel Pont i Castejón,
professora titular de dret administratiu de la Universitat Autònoma de
Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00648/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 12 de la Comissió de Territori, tinguda el 27.03.2019, DSPC-C
225.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Comitè
Català de Representants de Persones amb Discapacitat amb relació
al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00657/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 12 de la Comissió de Territori, tinguda el 27.03.2019, DSPC-C
225.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Rota, regidor de
l’Ajuntament de Blanes, amb relació al Projecte de llei d’ordenació
del litoral
352-00675/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 12 de la Comissió de Territori, tinguda el 27.03.2019, DSPC-C
225.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la
Plataforma Aturem la C-32 amb relació al Projecte de llei d’ordenació
del litoral
352-00676/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 12 de la Comissió de Territori, tinguda el 27.03.2019, DSPC-C
225.
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Proposta d’audiència de Mireia Boya i Busquet, ambientòloga, amb
relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00679/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 12 de la Comissió de Territori, tinguda el 27.03.2019, DSPC-C
225.

Sol·licitud de compareixença de Núria Sanz, directora d’FSC Inserta
(Fundació ONCE), davant la Comissió de Treball, Afers Socials i
Famílies perquè informi sobre la guia d’incentius fiscals per a la
contractació de persones amb discapacitat
356-00333/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies, en la sessió 12, tinguda el 27.03.2019, DSPC-C 226.

Sol·licitud de compareixença de Francesc Mateu Hosta, director
d’Oxfam Intermón a Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies perquè presenti l’informe anual sobre la desigualtat
356-00353/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies, en la sessió 12, tinguda el 27.03.2019, DSPC-C 226.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Economia
Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa davant la
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga
la Generalitat a abonar als centre especials de treball trenta milions
d’euros en concepte de les retallades aplicades a la bonificació del
50% del salari mínim
356-00359/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies, en la sessió 12, tinguda el 27.03.2019, DSPC-C 226.

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

23

BOPC 300
1 d’abril de 2019

Sol·licitud de compareixença de Julio Martínez, president de la
Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya, davant la
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre
la situació dels centres especials de treball i sobre la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga la Generalitat
a abonar als centre especials de treball trenta milions d’euros en
concepte de les retallades aplicades a la bonificació del 50% del
salari mínim
356-00360/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies, en la sessió 12, tinguda el 27.03.2019, DSPC-C 226.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Argelaguet i Argemí,
director del Centre d’Estudis d’Opinió, davant la Comissió d’Afers
Institucionals perquè informi sobre l’elaboració de l’enquesta sobre
l’opinió política adreçada al conjunt de l’Estat encarregada pel
Departament de la Presidència
356-00369/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 12, tinguda el 27.03.2019, DSPC-C 224.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Matas Dalmases, president
del Consell Rector del Centre d’Estudis d’Opinió, davant la Comissió
d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’elaboració de l’enquesta
sobre l’opinió política adreçada al conjunt de l’Estat encarregada pel
Departament de la Presidència
356-00370/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 12, tinguda el 27.03.2019,
DSPC-C 224.

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
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en
la sessió 12, tinguda el 27.03.2019, DSPC-C 225.
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Sol·licitud de compareixença de Lluís Vila Savall, vicepresident del
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, davant la
Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels infants i
els joves immigrants no acompanyats
356-00374/12
SOL·LICITUD

Presentació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units (reg. 33911).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 25.03.2019.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Eurodistricte
de l’Espai Català Transfronterer davant la Comissió d’Afers
Institucionals perquè informi sobre la tasca i els projectes de
l’Eurodistricte
356-00381/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 34737).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 27.03.2019.

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

Compareixença del president de la Federació de Persones Sordes de
Catalunya davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per
a informar sobre les necessitats de les persones sordes
357-00031/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda el 27.03.2019, DSPC-C 226.

Compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis
i Salvaments davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la
situació del Cos de Bombers de la Generalitat
357-00265/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Interior, tinguda el 27.03.2019,
DSPC-C 227.
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Compareixença de Joan Rigol i Roig, president de la Comissió
Executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat, davant la
Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre els principals
reptes que afronta el Patronat
357-00367/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el
27.03.2019, DSPC-C 224.

Compareixença d’Adam Majó Garriga, director de l’Oficina de Drets
Civils i Polítics, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a
informar sobre les funcions, els recursos, els objectius, el pla de
treball i les actuacions de l’Oficina
357-00376/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el
27.03.2019, DSPC-C 224.

Compareixença d’una representació de la plataforma SOS Costa
Brava davant la Comissió de Territori per a informar sobre la seva
posició amb relació al pla director urbanístic del sistema costaner
del litoral gironí
357-00385/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de Territori, tinguda el 27.03.2019,
DSPC-C 225.

Compareixença de Núria Sanz, directora d’FSC Inserta (Fundació
ONCE), davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per
a informar sobre la guia d’incentius fiscals per a la contractació de
persones amb discapacitat
357-00436/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 12, tinguda
el 27.03.2019, DSPC-C 226.
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Compareixença de Francesc Mateu Hosta, director d’Oxfam Intermón
a Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
per a presentar l’informe anual sobre la desigualtat
357-00437/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 12, tinguda
el 27.03.2019, DSPC-C 226.

Compareixença del director general d’Economia Social, el Tercer
Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa davant la Comissió de
Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga la Generalitat
a abonar als centres especials de treball 30 milions d’euros en
concepte de les retallades aplicades a la bonificació del 50% del
salari mínim
357-00438/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 12, tinguda
el 27.03.2019, DSPC-C 226.

Compareixença de Julio Martínez, president de la Federació de
Centres Especials de Treball de Catalunya, davant la Comissió de
Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació dels
centres especials de treball i sobre la sentència del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya que obliga la Generalitat a abonar als
centres especials de treball 30 milions d’euros en concepte de les
retallades aplicades a la bonificació del 50% del salari mínim
357-00439/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 12, tinguda
el 27.03.2019, DSPC-C 226.

Compareixença de Salvador Busquets i Vila, director de Càritas
Diocesana de Barcelona, davant la Comissió de Territori per a
presentar l’informe sobre l’exclusió residencial que pateixen les
persones ateses per Càritas
357-00440/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 12, tinguda el 27.03.2019, DSPC-C 225.
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Compareixença de Jordi Argelaguet i Argemí, director del Centre
d’Estudis d’Opinió, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a
informar sobre l’elaboració de l’enquesta sobre l’opinió política adreçada
al conjunt de l’Estat encarregada pel Departament de la Presidència
357-00441/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 12, tinguda el 27.03.2019,
DSPC-C 224.

4.55.

Activitat parlamentària

4.55.15.

Convocatòries

Sessió plenària 28
CONVOCADA PER AL 3 D’ABRIL 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 3 d’abril de 2019, a les 10.00 h, al saló de sessions
Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral.
2. Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a donar compte de la modificació en la composició del Govern.* Tram. 350-00008/12. President
de la Generalitat. Substanciació.
3. Intervenció en el Ple del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram.
351-00001/12. Mesa del Parlament. Substanciació.
4. Decret llei 6/2019, del 19 de març, sobre el restabliment del complement de
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut. Tram.
203-00014/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 297, 124).
5. Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya. Tram. 202-00040/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 244, 49).
6. Interpel·lació al Govern sobre les urbanitzacions i els barris amb dèficits urbanístics. Tram. 300-00105/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
Substanciació.
7. Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra la desocupació i la precarietat
laboral. Tram. 300-00106/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
Substanciació.
8. Interpel·lació al Govern sobre la recuperació dels grans consensos per a fer que
Catalunya avanci. Tram. 300-00107/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem. Substanciació.
9. Interpel·lació al Govern sobre la protecció dels drets civils i polítics de tots els
catalans. Tram. 300-00113/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
10. Interpel·lació al Govern sobre les millores necessàries per a l’escola catalana.
Tram. 300-00108/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

* L’admissió a tràmit d’aquest punt es va fer mitjançant acord de la Presidència del Parlament del 25 de març, i
està pendent del criteri d’inclusió a l’ordre del dia del Ple per part de la Junta de Portaveus del proper 2 d’abril.
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11. Interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 300-00109/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
12. Interpel·lació al Govern sobre Aran. Tram. 300-00111/12. Grup Parlamentari
de Junts per Catalunya. Substanciació.
13. Interpel·lació al Govern sobre la visió del Govern amb relació a la participació catalana en el colonialisme i l’esclavisme. Tram. 300-00110/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
14. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques en l’àmbit del comerç. Tram.
300-00112/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el finançament necessari
per a reforçar l’estat del benestar. Tram. 302-00081/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació.
16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva inoperància. Tram.
302-00080/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.
17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les víctimes del terrorisme. Tram. 302-00086/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el vot electrònic a les
eleccions sindicals a l’Administració de la Generalitat. Tram. 302-00082/12. Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació.
19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pla de govern i la cultura política. Tram. 302-00083/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.
20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’abordatge integral de
les violències sexuals contra infants. Tram. 302-00084/12. Grup Parlamentari de
Catalunya en Comú Podem. Debat i votació.
21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment de la llibertat, la igualtat efectiva i la no-discriminació de les persones LGTBI+. Tram. 30200085/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
Palau del Parlament, 29 de març de 2019
El vicepresident primer, en funcions de president, Josep Costa i Rosselló

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.

Cessament de les conselleres de la Presidència i de Cultura i
nomenament de les noves conselleres
330-00097/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 34759 / Coneixement: 28.03.2019

Al president del Parlament

Benvolgut president,
Em plau donar-vos compte que en data 24 de març de 2019 han cessat l’Honorable Senyora Elsa Artadi i Vila com a consellera de la Presidència i portaveu del Govern i l’Honorable Senyora Laura Borràs i Castanyer com a consellera de Cultura, i
que han estat nomenades l’Honorable Senyora Meritxell Budó Pla com a consellera
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de la Presidència i portaveu del Govern i l’Honorable Senyora Maria Àngela Vilallonga Vives com a consellera de Cultura.
Ben cordialment,
Barcelona, 25 de març de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat

4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de
Catalunya
ACORD

Resolució de nomenament de Marta Espasa Macias

El president del Parlament proposa nomenar Marta Espasa Macias tècnica assessora del Gabinet de Presidència, com a personal eventual del Parlament.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,
Resolc:

Nomenar Marta Espasa Macias tècnica assessora del Gabinet de Presidència
(grup A2, nivell 11), com a personal eventual, amb efectes de l’1 d’abril de 2019,
amb els drets i deures inherents al càrrec.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs potestatiu de reposició davant el president del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei
de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 1 d’abril de 2019
El president del Parlament, Roger Torrent i Ramió
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