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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 322/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de
fiscalització 17/2018, sobre la reestructuració del sector públic de la
Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 al 2016
256-00013/12
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 9, 14.03.2019, DSPC-C 212

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 14 de març
de 2019, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 17/2018, sobre la reestructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 al
2016 (tram. 256-00013/12).
Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 17/2018, sobre
la reestructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del
2010 al 2016.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 17/2018, sobre la re
estructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010
al 2016.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Donar instruccions a la Intervenció General de la Generalitat, per mitjà del
Departament d’Economia i Hisenda, perquè posi en pràctica les recomanacions que
encara queden pendents d’aplicar de l’Informe de fiscalització 17/2018, sobre la reestructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010
al 2016.
b) Donar instruccions a la Intervenció General de la Generalitat, per mitjà del
Departament d’Economia i Hisenda, perquè impulsi les mesures necessàries per a
acordar amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques els criteris que tots
dos han de respectar per a donar de baixa una entitat de l’inventari d’ens del Ministeri i del Registre del sector públic de la Generalitat.
c) Instar les entitats que encara tinguin l’estat de reordenació denominat Bvista,
per a les quals hi ha un compromís de baixa, a actualitzar l’estat de reordenació.
Palau del Parlament, 14 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comissió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 323/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe
de fiscalització 18/2018, sobre la gestió d’actius immobiliaris de la
Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis del 2011 al 2014
256-00014/12
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 9, 14.03.2019, DSPC-C 212

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 14 de març
de 2019, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
1.10. Acords i resolucions
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subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 18/2018, sobre la gestió
d’actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis del
període 2011-2014 (tram. 256-00014/12).
Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 18/2018, sobre la
gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis del 2011 al 2014.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe
de fiscalització 18/2018, sobre la gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat de
Catalunya, corresponent als exercicis del 2011 al 2014.
b) Supervisar i controlar que tots els ens i organismes dependents tenen l’informe
preceptiu que correspongui abans de subscriure qualsevol contracte d’arrendament
o d’adquisició d’immobles.
c) Elaborar i instaurar un procediment que permeti garantir que els ens dependents hagin de sol·licitar l’informe preceptiu i vinculant respecte als contractes nous,
els que s’hagin renovat i els que s’hagin modificat.
Palau del Parlament, 14 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comissió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 324/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe
de fiscalització 19/2018, sobre les despeses de personal del
Departament de Governació i Relacions Institucionals, corresponent
a l’exercici del 2015
256-00015/12
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 9, 14.03.2019, DSPC-C 212

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 14 de març
de 2019, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre les despeses
de personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, corresponent
a l’exercici del 2015 (tram. 256-00015/12).
Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre
les despeses de personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals,
corresponent a l’exercici del 2015.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre les despeses de personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, corresponent a l’exercici del 2015.
Palau del Parlament, 14 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comissió, Antonio Espinosa Cerrato
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Resolució 325/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe
de fiscalització 20/2018, sobre les despeses de personal de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, corresponent a
l’exercici del 2016
256-00016/12
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 9, 14.03.2019, DSPC-C 212

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 14 de març
de 2019, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent a l’exercici 2016 (tram. 256-00016/12).
Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre les
despeses de personal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, corresponent a l’exercici del 2016.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre les despeses de personal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, corresponent
a l’exercici del 2016.
Palau del Parlament, 14 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comissió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 326/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe
de fiscalització 21/2018, sobre les despeses de personal de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, corresponent a
l’exercici del 2016
256-00017/12
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 9, 14.03.2019, DSPC-C 212

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 14 de març
de 2019, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, corresponent a
l’exercici 2016 (tram. 256-00017/12).
Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre les
despeses de personal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, corresponent a l’exercici del 2016.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre les des-
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peses de personal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, corresponent a l’exercici del 2016.
Palau del Parlament, 14 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comissió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 327/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe
de fiscalització 22/2018, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona, corresponents als exercicis del 2012 al 2015
256-00018/12
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 10, 14.03.2019, DSPC-C 212

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 14 de març
de 2019, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 22/2018, sobre el Consorci
Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponents als exercicis del període 2012-2015
(tram. 256-00018/12).
Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 22/2018, sobre el
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponents als exercicis del 2012 al
2015.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 22/2018, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponents als exercicis del 2012 al 2015.
Palau del Parlament, 14 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comissió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 328/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe
de fiscalització 23/2018, sobre el sistema de governança de l’Institut
Català de Finances, corresponent als exercicis del 2011 al 2016
256-00019/12
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 10, 14.03.2019, DSPC-C 212

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 14 de març
de 2019, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 23/2018, sobre el sistema
de governança de l’Institut Català de Finances, corresponent als exercicis 2011-2016
(tram. 256-00019/12).
Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 23/2018, sobre el
sistema de governança de l’Institut Català de Finances, corresponent als exercicis
del 2011 al 2016.
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2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 23/2018, sobre el sistema de governança de l’Institut Català de Finances, corresponent als exercicis del
2011 al 2016.
Palau del Parlament, 14 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comissió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 329/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de
fiscalització 27/2018, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya
del 2017
256-00020/12
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 10, 14.03.2019, DSPC-C 212

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 14 de març
de 2019, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 27/2018, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017 (tram. 256-00020/12).
Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 27/2018, sobre les
eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 27/2018, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
Palau del Parlament, 14 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comissió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 336/XII del Parlament de Catalunya, sobre la implantació
eficient del Pla de garantia juvenil
250-00429/12
ADOPCIÓ
Comissió de Polítiques de Joventut, sessió 6, 19.03.2019, DSPC-C 218

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tinguda el dia 19 de març de
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la implantació eficient del
Pla de garantia juvenil (tram. 250-00429/12), presentada pel Grup Parlamentari de
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 23778).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a implantar d’una manera més eficient, d’acord amb les competències de cada administració, el Pla de garantia juvenil europeu, amb una planificació d’aplicació que detalli actuacions i determini
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objectius quantificables i revisables i en què es desglossin metodologies d’intervenció, indicadors d’avaluació i un cronograma.
Palau del Parlament, 19 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Anna Erra i Solà; el president de la Comissió, Ignacio Martín Blanco

Resolució 337/XII del Parlament de Catalunya, sobre el foment de la
cultura entre els joves
250-00516/12
ADOPCIÓ
Comissió de Polítiques de Joventut, sessió 6, 19.03.2019, DSPC-C 218

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tinguda el dia 19 de març de
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el foment de la cultura entre els joves (tram. 250-00516/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans,
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
(reg. 24952) i pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya (reg. 26960).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar potenciant les campanyes de comunicació, amb un èmfasi especial
en les oportunitats del món digital, per a seguir fent atractiu el consum de la cultura, i, particularment, les campanyes destinades als joves que tenen com a objectiu
continuar incrementant el consum cultural entre aquest col·lectiu, com la campanya
Escena 25.
b) Cercar nous formats que permetin oferir polítiques de preus socials progressius i tarifes reduïdes, inclosa la creació d’un carnet cultural específic per a joves,
amb l’objectiu de fomentar llur assistència a espais culturals, especialment entre
els que estan en risc d’exclusió, i amb el desplegament de la disposició addicional
67 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mitjançant la creació de la T-Cultura per als joves i la bonificació
de cent euros als que compleixen divuit anys, per tal que puguin consumir cultura
en tots els seus àmbits, com ara els museus, el teatre, la música, el cinema o els
llibres.
Palau del Parlament, 19 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Anna Erra i Solà; el president de la Comissió, Ignacio Martín Blanco

Resolució 338/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament
de la garantia juvenil i la qualitat de l’ocupació juvenil
250-00524/12
ADOPCIÓ
Comissió de Polítiques de Joventut, sessió 6, 19.03.2019, DSPC-C 218

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tinguda el dia 19 de març
de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el millorament de la
garantia juvenil i de la qualitat de l’ocupació juvenil (tram. 250-00524/12), presen1.10. Acords i resolucions
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tada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
(reg. 26959).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Manifestar al Govern de l’Estat la necessitat de continuar flexibilitzant requisits per a poder desplegar un model català de garantia juvenil adequat i coherent
amb el territori i les necessitats dels joves catalans.
b) Actualitzar les Bases per a l’estratègia d’ocupació juvenil a Catalunya 20142010, per tal de seguir desplegant mesures, com el Programa de garantia juvenil,
amb l’objectiu de lluitar contra l’atur entre els joves i millorar la qualitat de l’ocupació juvenil, mitjançant l’impuls de la contractació en sectors que generin valor afegit
i la implicació de tots els agents socials en el disseny i desenvolupament d’aquestes
mesures.
c) Actualitzar el model de garantia juvenil de manera que s’adapti a les necessitats dels joves i als diferents perfils de qualificació, amb el garantiment d’una inserció laboral real que doni una solució a l’atur i la precarietat juvenils actuals.
d) Facilitar l’accés i la transparència a les dades de rellevància pública amb relació al Programa de garantia juvenil. Aquestes dades han d’ésser territorialitzades
i actualitzades periòdicament per tal de garantir el seguiment i l’avaluació d’aquest
tipus de programes, especialment per part d’entitats juvenils i sindicals.
Palau del Parlament, 19 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Anna Erra i Solà; el president de la Comissió, Ignacio Martín Blanco

Resolució 357/XII del Parlament de Catalunya, sobre el centre Arts
Santa Mònica
250-00591/12
ADOPCIÓ
Comissió de Cultura, sessió 8, 27.03.2019, DSPC-C 228

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 27 de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’impuls del centre Arts Santa Mònica com a centre pluridisciplinari de creació contemporània (tram. 250-00591/12),
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 30536).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Mantenir i impulsar el centre Arts Santa Mònica com a centre d’art pluri
disciplinari dedicat a promoure la creació contemporània de qualitat, principalment
d’artistes emergents a Catalunya i amb atenció especial a la cultura digital.
b) Treballar per a convertir el centre Arts Santa Mònica en un equipament cultural transdisciplinari que assumeixi les funcions de plataforma de projecció de la
creativitat d’excel·lència a Catalunya i a descartar definitivament que es transformi
en un centre d’arquitectura.
c) Redactar les bases d’un concurs públic per a proveir la direcció del centre Arts
Santa Mònica el 2019, una vegada definit el centre com a equipament cultural trans-
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disciplinari que assumeixi les funcions de plataforma de projecció de la creativitat
d’excel·lència a Catalunya.
d) Treballar amb els sectors creatius implicats per a connectar actors i recursos
dels àmbits artístic, tècnic, científic, educatiu i econòmic amb esdeveniments i exposicions per a consolidar els lligams d’una xarxa creativa.
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

Resolució 358/XII del Parlament de Catalunya, sobre la potenciació i
l’ampliació del projecte “Cases de la música” a tot Catalunya
250-00603/12
ADOPCIÓ
Comissió de Cultura, sessió 8, 27.03.2019, DSPC-C 228

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 27 de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la potenciació i l’ampliació del projecte
«Cases de la música» a tot Catalunya (tram. 250-00603/12), presentada pel Grup
Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 30537).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Ampliar la xarxa «Cases de la música» amb noves seus o seus satèl·lit intensificant els contactes amb les ciutats o els agents privats que s’han mostrat interessats
a incorporar-s’hi, amb l’acord de la xarxa i sempre que l’entitat municipal i l’agent
privat s’hi impliquin econòmicament.
b) Fer una campanya informativa per a donar a conèixer el projecte «Cases de
la música» als diversos agents culturals, tant públics com privats, d’arreu del territori i a les àrees d’influència de cadascun dels espais que integren la xarxa, dins el
marc del conveni signat per al projecte l’abril del 2018 entre l’Institut Català de les
Empreses Culturals, les diputacions de Barcelona i Girona, els ajuntaments de Mataró, l’Hospitalet de Llobregat, Manresa i Terrassa i l’Associació Xarxa de Cases de
la Música.
c) Proposar, dins el conveni marc i d’acord amb l’Associació Xarxa de Cases de
la Música, l’elaboració d’un mapa estratègic de noves seus i seus satèl·lit de la xarxa
que corregeixi la desproporció actual entre el conjunt de Catalunya i Barcelona, amb
criteris de valoració positiva en termes de territori i de descentralització d’activitats.
d) Fer efectiva, per mitjà del Departament de Cultura, l’aportació pressupostària de 400.000 euros per al 2019 a la xarxa «Cases de la música». Aquesta partida
pressupostària haurà d’augmentar proporcionalment en anys posteriors en cas que
el nombre de seus o seus satèl·lit de la xarxa s’ampliï i d’acord amb la disponibilitat
pressupostària.
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
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Resolució 359/XII del Parlament de Catalunya, sobre la figura dels
passadors del riu Besòs
250-00613/12
ADOPCIÓ
Comissió de Cultura, sessió 8, 27.03.2019, DSPC-C 228

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 27 de març de 2019, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la figura dels passadors del riu
Besòs (tram. 250-00613/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 30538).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions oportunes perquè la
figura dels passadors del riu Besòs, reconeguda com a bé d’interès etnològic local,
sigui objecte d’un especial reconeixement encaminat a posar en valor aquest ofici i
tots els qui el van practicar.
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

Resolució 360/XII del Parlament de Catalunya, sobre la defensa, el
reconeixement, l’estudi, la preservació i la difusió de l’arquitectura
popular de pedra seca
250-00615/12
ADOPCIÓ
Comissió de Cultura, sessió 8, 27.03.2019, DSPC-C 228

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 27 de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la defensa, el reconeixement, l’estudi,
la preservació i la difusió de l’arquitectura popular de pedra seca (tram. 25000615/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 30539).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer una declaració institucional en què reconegui la rellevància patrimonial de
l’arquitectura de pedra seca a Catalunya, i en concret el seu valor històric, artístic,
tipològic, estètic, paisatgístic i identitari, en què expressi la conveniència de posar-la
en valor i en què es comprometi a preservar-la, estudiar-la, catalogar-la i difondre-la.
b) Reforçar el suport als municipis i els consells comarcals que tenen exemples
d’arquitectura de pedra seca al seu territori perquè n’endeguin treballs d’inventari i
catalogació i a facilitar la declaració de Bé Cultural d’Interès Local de les manifestacions més notables d’aquest patrimoni.
c) Elaborar i publicar un pla d’ajudes per a les entitats sense ànim de lucre que
acompleixen tasques centrades en la preservació, conservació, restauració i difusió
del patrimoni arquitectònic de la pedra seca, com ara, entre d’altres, iniciatives de
restauració, cursos de construcció, traçat de rutes, inventaris i estudis.
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d) Fer les gestions oportunes perquè el Govern de l’Estat revisi la regulació dels
valors cadastrals de les construccions rústiques i eximeixi de l’impost sobre béns
immobles les construccions auxiliars i les no residencials i les explotacions agràries
i ramaderes que acreditin més de cent anys d’antiguitat o estiguin construïdes amb
la tècnica de la pedra seca.
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

Resolució 370/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de
l’entrada en funcionament dels jutjats 9 i 10 de Sabadell
250-00373/12
ADOPCIÓ
Comissió de Justícia, sessió 7, 28.03.2019, DSPC-C 230

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 28 de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’impuls de l’entrada en funcionament
dels jutjats 9 i 10 de Sabadell (tram. 250-00373/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 21206).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les mesures necessàries per
a fer efectiva la implantació i entrada en funcionament dels jutjats 9 i 10 de Sabadell
(Vallès Occidental) durant el tercer trimestre del 2019. Així mateix, i d’acord amb
l’Ordre JUS/790/2018, que modifica l’Ordre JUS/1277/2017, l’insta a comunicar al
Ministeri de Justícia que està garantida l’entrada en funcionament d’ambdós jutjats
en aquesta data, com una manera de pal·liar la greu situació de sobrecàrrega de
treball en què es troben la resta de jutjats de Sabadell i, a la vegada, disminuir els
retards en els assumptes judicials que s’hi tramiten, amb l’objectiu de donar un servei millor als ciutadans que hi han d’acudir.
Palau del Parlament, 28 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la vicepresidenta de la Comissió en funcions de presidenta, Carmen de Rivera i Pla

Resolució 371/XII del Parlament de Catalunya, sobre la inversió
pendent del Fòrum Judicial de Tarragona
250-00402/12
ADOPCIÓ
Comissió de Justícia, sessió 7, 28.03.2019, DSPC-C 230

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 28 de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial
de Tarragona (tram. 250-00402/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 23897).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar un informe economicofinancer sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial de Tarragona, amb diverses vies
de finançament que permetin que el projecte es pugui iniciar properament.
Palau del Parlament, 28 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la vicepresidenta de la Comissió en funcions de presidenta, Carmen de Rivera i Pla

1.15.

Mocions

Moció 49/XII del Parlament de Catalunya, sobre les actituds
negacionistes de la violència masclista que posen en perill els drets
de les dones
302-00056/12
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 258)

En el BOPC 258, a la pàgina 12.
On hi diu:
«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Elaborar una agenda feminista amb vista al 2030.»
Hi ha de dir:
«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Dotar de perspectiva feminista l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.»
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires
202-00011/12
PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 28 de març
de 2019, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de
llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram.
202-00011/12) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 120.1 i concordants
del Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels diputats següents:
Grup Parlamentari de Ciutadans
María Luz Guilarte Sánchez
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Teresa Pallarès Piqué
Grup Parlamentari Republicà
Jordi Orobitg i Solé
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Alícia Romero Llano
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Yolanda López Fernández
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Vidal Aragonés Chicharro
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra
Palau del Parlament, 28 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; la presidenta de la Comissió,
Laura Vílchez Sánchez
NOMENAMENT D’UNA RELATORA

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 202-00011/12)
s’ha reunit el dia 3 d’abril de 2019 i, d’acord amb el que disposa l’article 120.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat relatora la diputada Yolanda López Fernández.
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2019
María Luz Guilarte Sánchez, GP Cs; Teresa Pallarès Piqué, GP JxCat; Jordi
Orobitg i Solé, GP ERC; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Yolanda López
Fernández, GP CatECP; Vidal Aragonés Chicharro, SP CUP-CC; Santi Rodríguez
i Serra, SP PPC, diputats a la CEC.
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Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
202-00023/12
CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP PSC-Units (reg. 34805).
Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 02.04.2019.

Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i
continentals
202-00055/12
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies hàbils (del 08.04.2019
al 12.04.2019).
Finiment del termini: 15.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2019.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la signatura d’un memoràndum d’entesa
entre la Secretaria General Iberoamericana i la Generalitat per a
impulsar la mobilitat d’estudiants i professors d’universitats i centres
de recerca d’Iberoamèrica
250-00735/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 02.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2019 al 16.04.2019).
Finiment del termini: 17.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2019.

Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en
organismes internacionals
250-00736/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 02.04.2019.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2019 al 16.04.2019).
Finiment del termini: 17.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2019.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de les instal·lacions de
l’Hospital Clínic de Barcelona
250-00737/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 02.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2019 al 16.04.2019).
Finiment del termini: 17.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2019.

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pla de govern
i la cultura política
302-00083/12
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 35556 / Coneixement: Presidència del Parlament, 03.04.2019

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant, Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, comuniquen
a la Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en la moció subsegüent a
una interpel·lació (tram. 302-00083/12) presentada el i amb número de registre
34404.
On hi diu:
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Reduir, tan aviat com sigui possible, en un 14% les retribucions dels alts càrrecs, de departaments, empreses i ens públics.
2. Reduir els sous de les diputades en un 14% amb data d’efectes 1 de juliol de 2019.
[...]»
Hi ha de dir:
«El Parlament de Catalunya es compromet a:
1. Reduir els sous de les diputades en un 14% amb data d’efectes 1 de juliol de
2019.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Reduir, tan aviat com sigui possible, en un 14% les retribucions dels alts càrrecs, de departaments, empreses i ens públics.
[...]»
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2019
Carles Riera Albert, representant; Maria Sirvent Escrig, diputada, SP CUP-CC
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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4.

Informació

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 64/XII, sobre la protecció dels
infants i els adolescents als centres escolars
390-00064/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 02.04.2019

Control del compliment de la Moció 65/XII, sobre el Sistema d’Arxius
de Catalunya
390-00065/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 02.04.2019

Control del compliment de la Moció 66/XII, sobre la política industrial
390-00066/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 02.04.2019

Control del compliment de la Moció 67/XII, sobre la salvaguarda del
patrimoni natural, la protecció del medi ambient i la lluita contra el
canvi climàtic
390-00067/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 02.04.2019

Control del compliment de la Moció 68/XII, sobre els serveis de
pediatria
390-00068/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 02.04.2019

4.50.02. Compliment de mocions
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4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les
Persones amb la consellera de la Presidència sobre les despeses
previstes en el projecte de pressupostos de la Generalitat per al
2019 amb relació a la lluita contra les violències masclistes i a les
polítiques d’igualtat
354-00098/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 6, tinguda el
02.04.2019, DSPC-C 236.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Rodríguez, president de
l’Observatori contra l’Homofòbia, davant la Comissió d’Igualtat de
les Persones perquè informi sobre les agressions homòfobes a
Catalunya
356-00364/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les
Persones, en la sessió 6, tinguda el 02.04.2019, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Igualtat davant
la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les
mesures previstes davant les agressions homòfobes del 2 i 3 de març
356-00365/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les
Persones, en la sessió 6, tinguda el 02.04.2019, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença de Josep Usall, director general
de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, davant la
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè
presenti les estratègies de l’Institut
356-00376/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 34453).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 02.04.2019.

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació
Catalana de Productors de Porcí (Porcat) davant la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre
les activitats de l’Associació
356-00382/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 34743).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 02.04.2019.

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

Compareixença d’una representació de l’Aliança Educació 360 Educació a Temps Complet davant la Comissió d’Educació per a
informar sobre la iniciativa que impulsa
357-00064/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Educació, tinguda el 02.04.2019,
DSPC-C 235.

Compareixença de Tina Recio, responsable d’I-vaginarium, davant
la Comissió d’Igualtat de les Persones, per a informar sobre el
desplegament de la Llei 11/2014 pel que fa als tractaments associats
a la transidentitat
357-00126/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Igualtat de les Persones, tinguda
el 02.04.2019, DSPC-C 236.

Compareixença d’una representació de CSC Intersindical davant
la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la
Constitució Espanyola a Catalunya
357-00217/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació
de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, tinguda el 02.04.2019,
DSPC-C 234.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
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Compareixença de Ramon Font, portaveu nacional de la Unió Sindical
de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya, davant la Comissió
d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució
Espanyola a Catalunya
357-00429/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació
de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, tinguda el 02.04.2019,
DSPC-C 234.

Compareixença d’Eugeni Rodríguez, president de l’Observatori
contra l’Homofòbia, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones
per a informar sobre les agressions homòfobes a Catalunya
357-00450/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 6, tinguda el
02.04.2019, DSPC-C 236.

Compareixença de la directora general d’Igualtat davant la Comissió
d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les mesures previstes
davant les agressions homòfobes del 2 i 3 de març
357-00451/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 6, tinguda el
02.04.2019, DSPC-C 236.

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

4.70.05.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades corresponent
al 2018
334-00053/12
PRESENTACIÓ: DIRECTORA DE L’AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE
DADES
Reg. 34977 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública: Mesa del Parlament, 02.04.2019

Al President del Parlament

Molt honorable senyor,
De conformitat amb la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, l’Autoritat ha de presentar la memòria anual al Parlament i donar-ne compte en el marc de la comissió corresponent (article 13.2).
4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
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En compliment de l’article 10.2.b de la Llei citada, la Memòria corresponent a
l’exercici 2018 ha estat presentada al Consell Assessor de Protecció de Dades en la
primera sessió d’enguany, el passat 26 de març.
Per aquest motiu, i per tal de donar compliment al deure d’informació previst a
la Llei 32/2010, us faig arribar un exemplar de la Memòria 2018 de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i resto a la vostra disposició per comparèixer davant la
Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Ben cordialment,
Barcelona, 29 de març de 2019
M. Àngels Barbarà i Fondevila, directora
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Par
lament.

4.87.

Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.30.

Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la Impugnació de disposicions autonòmiques
1741/2019, promoguda pel Govern de l’Estat, contra la Resolució
298/XII del Parlament de Catalunya, de creació de la Comissió
d’Investigació sobre la Monarquia
385-00004/12
CONEIXEMENT DEL RECURS
Reg. 35234 / Provisió del president del TC del 01.04.19

Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2019.
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