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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 379/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 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
203-00014/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 28, 03.04.2019, DSPC-P 46

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 d’abril de 2019, ha debatut el 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), 
i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del 
Reglament, ha d’ésser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 6/2019, del 19 de març, sobre el restabliment del complement de productivi-
tat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

1.10. Acords i resolucions

Resolució 375/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’equiparació 
laboral i retributiva dels docents del Cos de Professors Tècnics 
de Formació Professional al Cos de Professors d’Ensenyament 
Secundari
250-00561/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 13, 02.04.2019, DSPC-C 235

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 2 d’abril de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’equiparació laboral i retributiva dels do-
cents del Cos de Professors Tècnics de Formació Professional al Cos de Professors 
d’Ensenyament Secundari (tram. 250-00561/12), 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. 30672).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Sol·licitar al Govern de l’Estat que faci les gestions necessàries per a crear un 

cos únic de professors de formació professional en el marc del subgrup A1 establert 
per l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
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b) Establir de manera progressiva un complement per als professors tècnics de 
formació professional adscrits al subgrup professional A2, amb l’equiparació de 
llurs salaris al dels professors d’ensenyament secundari, adscrits al subgrup profes-
sional A1, mentre no hi ha una equiparació per part del Govern de l’Estat.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 376/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació de 
places d’anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans
250-00562/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 13, 02.04.2019, DSPC-C 235

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 2 d’abril de 2019, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre l’ampliació de places d’anglès de l’Escola Ofici-
al d’Idiomes de Viladecans (tram. 250-00562/12), 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. 30673).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a ampliar les places d’anglès de l’Esco-

la Oficial d’Idiomes de Viladecans (Baix Llobregat), atesa la gran demanda d’aquesta 
llengua que hi ha cada any.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2019
La secretària en funcions de la Comissió, Maialen Fernández Cabezas; el presi-

dent de la Comissió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 377/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’eliminació 
dels mòduls prefabricats i la construcció d’un edifici definitiu per a 
l’Escola Ponent de Tarragona
250-00577/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 13, 02.04.2019, DSPC-C 235

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 2 d’abril de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats i 
la construcció d’un edifici definitiu per a l’Escola Ponent de Tarragona (tram. 250-
00577/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 28777) i pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 30674).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Destinar els recursos necessaris a l’Escola Ponent de Tarragona, amb la inclu-

sió d’una partida en el pressupost del 2019 per a la construcció d’un edifici escolar, 
un pati i la resta d’infraestructures pertinents, i l’eliminació dels mòduls prefabri-
cats actuals.
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b) Incloure el projecte de l’Escola Ponent en el Pla d’infraestructures educatives.
c) Potenciar la coordinació i col·laboració entre els diversos departaments de la 

Generalitat implicats en el projecte esmentat i l’Ajuntament de Tarragona, amb l’ob-
jectiu de tenir redactat l’avantprojecte, el projecte bàsic i executiu i l’estudi de segu-
retat i salut, i qualsevol altre que calgui, dins el primer semestre del 2019.

d) Garantir la posada en funcionament de l’edifici escolar, el pati i la resta d’in-
fraestructures pertinents de l’Escola Ponent a l’inici del curs 2020-2021.

e) Garantir que, un cop estigui en funcionament el nou edifici, l’Escola Ponent 
disposi de dues línies, per a assegurar que pugui acollir tots els alumnes de l’Escola 
Ponent actual i els de l’Escola La Floresta del mateix municipi.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 378/XII del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
d’un edifici per a l’Institut Escola Francesc Cambó i Batlle, de Verges
250-00592/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 13, 02.04.2019, DSPC-C 235

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 2 d’abril de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Institut Es-
cola Francesc Cambó i Batlle, de Verges (tram. 250-00592/12), presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 30675).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incloure en el pressupost del 2019 una partida suficient per dur a terme el pro-

jecte, l’obra i tots els tràmits que calguin per a construir un edifici nou per a l’Institut 
Escola Francesc Cambó i Batlle, de Verges (Baix Empordà), als terrenys cedits per 
l’ajuntament d’aquesta població.

b) Licitar el projecte per a construir el nou edifici de l’Institut Escola Francesc 
Cambó i Batlle en el termini de dos mesos a comptar de l’adopció d’aquesta reso-
lució.

c) Garantir que l’Institut Escola Francesc Cambó i Batlle començarà el curs 2020-
2021 a l’edifici nou.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó
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1.15. Mocions

Moció 69/XII del Parlament de Catalunya, sobre el finançament 
necessari per a reforçar l’estat del benestar
302-00081/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 28, 04.04.2019, DSPC-P 47

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 d’abril de 2019, d’acord amb l’ar-
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el finançament necessari per a reforçar l’estat del benestar (tram. 302-
00081/12), presentada pel diputat Ernest Maragall i Mira, del Grup Parlamentari 
Republicà, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar (reg. 35072), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 35253) i pel Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 35254).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que:
a) Catalunya pateix un preocupant dèficit fiscal recurrent, que comporta un per-

judici enorme tant per al seu desenvolupament com per al benestar dels ciutadans, 
ja que agreuja les desigualtats socials i el risc de pobresa.

b) El Govern l’Estat del Partit Popular, de manera irresponsable, no va dur a ter-
me la revisió que corresponia del sistema de finançament, tal com estava previst, 
perquè entrés en vigor l’any 2014.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Participar en els espais de diàleg que siguin útils per a defensar els interessos 

dels ciutadans de Catalunya i per a assegurar la qualitat dels serveis públics i am-
pliar la capacitat de promoure el desenvolupament econòmic arreu, garantint l’equi-
tat i la cohesió social.

b) Continuar treballant per arribar als consensos necessaris per a aprovar uns 
pressupostos que reverteixin les retallades en matèria social, i que posin al servei de 
la reducció de les desigualtats socials i de la taxa del risc de pobresa el màxim de 
recursos disponibles derivats del creixement econòmic.

c) Posar en marxa una reforma fiscal per a augmentar la progressivitat, la redis-
tribució de la riquesa i la fiscalitat verda.

d) Requerir al Govern de l’Estat que:
1r. Faciliti a la Generalitat de Catalunya les dades necessàries per a poder actua-

litzar el càlcul de la balança fiscal.
2n. Prengui les mesures necessàries per a actualitzar les bestretes del model de 

finançament.
3r. Compensi la pèrdua d’ingressos per mitjà de l’impost sobre transmissions 

patrimonials i actes jurídics documentats, com a conseqüència de l’aprovació del 
Reial decret llei 7/2019, de l’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge 
i lloguer.

4t. Faci efectiu el compromís de pagar el deute de l’Estat amb la Generalitat, 
derivat de l’incompliment de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autono-
mia, del finançament dels Mossos d’Esquadra, entre altres.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió
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Moció 70/XII del Parlament de Catalunya, sobre la inoperància del 
Govern
302-00080/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 28, 04.04.2019, DSPC-P 47

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 d’abril de 2019, d’acord amb l’arti-
cle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la seva inoperància (tram. 302-00080/12), presentada per la diputada Eva Gra-
nados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 35278).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya:
a) Constata la manca de respecte del Govern als acords presos pel Parlament 

aquesta legislatura.
b) Constata la inoperància del Govern, la manca de pressupostos per a l’any 2019 

i la pèrdua de la majoria parlamentària, i per aquests motius reclama al president 
de la Generalitat que de manera immediata se sotmeti a una qüestió de confiança o 
convoqui eleccions.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 71/XII del Parlament de Catalunya, sobre les víctimes del 
terrorisme
302-00086/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 28, 04.04.2019, DSPC-P 47

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 d’abril de 2019, d’acord amb l’arti-
cle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les víctimes del terrorisme (tram. 302-00086/12), presentada pel diputat Ma-
tías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 35075), pel Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem (reg. 35256) i pel Grup Parlamentari Republicà i 
el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 35274 i 35514).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la representació dels conjunt 

dels catalans: 
a) Dedica un record emocionat i ret homenatge a totes les persones, de qualse-

vol condició o origen, que han estat assassinades, ferides o damnificades a mans de 
membres d’organitzacions terroristes de qualsevol adscripció, tant a Catalunya com 
al conjunt d’Espanya o a qualsevol lloc del món.

b) Reconeix, agraeix i posa en valor la tasca que han fet i fan totes les forces i 
cossos de seguretat i altres cossos policials, i també els serveis d’emergència i pro-
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tecció civil en la lluita contra el terrorisme i les seves conseqüències, i els exhorta 
a continuar-ho fent amb la mateixa professionalitat, col·laboració mútua i eficàcia.

c) Condemna taxativament tota forma de terrorisme i l’ús de qualsevol mena 
d’intimidació, coacció o incitació a l’odi o la violència que s’esgrimeixi o s’intenti 
d’esgrimir en la suposada defensa de qualsevol ideologia o plantejament pretesa-
ment social o polític.

d) Condemna enèrgicament la xenofòbia, el racisme i l’animadversió o l’odi con-
tra les persones que creuen o pensen d’una manera diferent, ja que aquestes actituds 
constitueixen el substrat sobre el qual se sustenta la violència terrorista.

e) Es reafirma en el fet que qualsevol forma d’intimidació, coacció o violència 
il·legítima en defensa d’idees polítiques de qualsevol índole constitueix una vulnera-
ció inacceptable dels drets civils i polítics dels ciutadans, recollits en la Constitució 
espanyola, l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Declaració universal dels drets 
humans, el Pacte internacional de drets civils i polítics i la Carta dels drets fona-
mentals de la Unió Europea.

f) Condemna totes les formes de negació del dolor viscut per les víctimes del ter-
rorisme, inclosa la trivialització, la minimització i la banalització dels crims come-
sos pels terroristes, sigui quin sigui l’àmbit en què es produeixin, i exigeix utilitzar 
d’una manera rigorosa el terme «terrorisme» per tal de no incórrer en una instru-
mentalització partidista i banal d’aquest concepte.

g) Reconeix i agraeix la feina feta per totes les associacions de víctimes del ter-
rorisme, i especialment per l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Ter-
roristes, de suport a les víctimes i en defensa de llurs interessos davant les adminis-
tracions públiques, i els anima a continuar l’activitat associativa en benefici dels que 
han patit i encara pateixen les conseqüències del totalitarisme terrorista.

h) Declara la conveniència d’organitzar, anualment, l’11 de març o el dia feiner 
més pròxim, un homenatge commemoratiu amb motiu del Dia Europeu de les Víc-
times del Terrorisme com a mostra de solidaritat a totes les víctimes, per tal de re-
forçar el marc institucional de convivència pacífica i democràtica, els valors que de-
fensa el nostre ordenament democràtic i la defensa de la dignitat dels que han patit i 
pateixen l’embat cruel del terrorisme.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dignificar i honrar com es mereix la memòria de totes les víctimes del terro-

risme, amb la commemoració anual, l’11 de març, del Dia Europeu de les Víctimes 
del Terrorisme.

b) Elaborar un pla integral i multisectorial que permeti crear, en el marc de la 
cultura de la pau, d’àmplia tradició a Catalunya, una cultura de rebuig als crims 
terroristes i de solidaritat envers les víctimes, i que serveixi per a mantenir-ne la 
memòria, garantir-ne la dignitat, reforçar la solidaritat i pal·liar, en tot el que sigui 
possible, llur patiment.

c) Establir un conveni de col·laboració permanent amb l’Associació Catalana de 
Víctimes d’Organitzacions Terroristes per a assegurar i facilitar l’activitat associ-
ativa d’aquesta entitat envers les víctimes del terrorisme, de manera que resti ga-
rantit el suport i els fons necessaris per al desenvolupament continuat de les seves 
finalitats.

d) Engegar una campanya de comunicació i sensibilització als mitjans de co-
municació públics, reforçada amb la presència als principals mitjans de titularitat 
privada, que estigui orientada a generar i reforçar la cultura de la pau i de rebuig 
als crims terroristes, en solidaritat i record de totes les víctimes del terrorisme a 
Catalunya.

e) Incloure en el currículum escolar temes relacionats amb el record i la memò-
ria de l’enorme tragèdia humana i social que constitueix l’activitat terrorista en totes 
les seves formes, orientats a sensibilitzar i formar els joves respecte a les seves ter-
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ribles conseqüències i a l’atac als valors democràtics que representa aquesta xacra 
totalitària.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Moció 72/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’abordatge integral 
de les violències sexuals contra infants
302-00084/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 28, 04.04.2019, DSPC-P 47

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 d’abril de 2019, d’acord amb l’article 
161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’abordatge integral de les violències sexuals contra infants (tram. 302-00084/12), 
presentada per la diputada Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar (reg. 35073), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 35265) i pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 
35276).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya condemna totes les violències sexuals contra in-

fants i, en el cas de les produïdes en l’àmbit educatiu religiós, n’espera la condemna 
per part de la cúpula de l’Església catòlica.

2. El Parlament de Catalunya manifesta: 
a) El compromís d’impulsar una comissió d’investigació sobre les violències se-

xuals denunciades en espais educatius.
b) La necessitat d’aprovar de manera urgent una llei orgànica estatal per a l’er-

radicació de la violència contra la infància en què s’asseguri l’adopció de mesures 
específiques contra les violències sexuals.

c) La necessitat de modificar la prescripció dels delictes d’abús sexual als infants 
amb l’objectiu de donar el temps necessari a les persones que l’han patida, per tal 
que puguin, primerament, entendre el que els ha passat i, després, trencar el silenci 
que els permeti d’explicar-ho i denunciar-ho.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar, en un termini de tres mesos, una estratègia transversal de lluita con-

tra les violències sexuals contra els infants que desenvolupi polítiques de coordina-
ció eficaç i multisectorial i faciliti vinculacions transversals i efectives, assegurant 
la coordinació intradepartamental i interdepartamental i entre els diferents àmbits i 
nivells institucionals.

b) Iniciar i desenvolupar, durant el 2019, l’estudi sobre victimització de la infàn-
cia a què fa referència la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència, amb l’objectiu de conèixer l’abast i la prevalença dels 
diferents tipus de violència i d’aquesta manera poder dur a terme accions adaptades 
a la realitat detectada, i, alhora, establir un sistema eficient de recollida de dades per 
a l’actualització sistemàtica de l’enquesta.

c) Garantir la suficiència pressupostària de l’Observatori dels Drets de la Infàn-
cia i dotar-lo de recursos econòmics i humans adequats per a un funcionament òp-
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tim i d’un pla de treball que integri els estudis relatius a les violències sexuals en la 
infància.

d) Dur a terme campanyes de conscienciació, tant per a la població en general 
com per als professionals que treballen amb infants, que ajudin a acabar amb els 
mites entorn de les violències sexuals i permetin donar a conèixer l’obligació de no-
tificar qualsevol sospita d’un cas de maltractament o abús d’un infant.

e) Revisar, unificar i regular legalment els protocols existents en diversos àmbits, 
relacionats amb la violència sexual contra els infants, perquè siguin decrets autonò-
mics de compliment obligatori a tots els centres educatius, de lleure infantil i juvenil 
i sanitaris, tinguin la titularitat que tinguin. En aquest sentit, cal: 

1r. Garantir les instruccions internes a tota la xarxa de serveis afectats per 
aquests protocols per tal d’informar i formar sobre com s’han d’aplicar i donar se-
guretat a tot el personal dels serveis implicats.

2n. Establir les mesures de control i seguiment de l’aplicació d’aquests protocols, 
de manera que incomplir-los comporti sancions administratives per als centres. En 
el cas dels centres educatius concertats, la conseqüència d’un incompliment greu ha 
d’ésser la supressió automàtica del concert educatiu.

3r. Establir mecanismes per a oferir orientació i assessorament a qualsevol pro-
fessional que es trobi davant de situacions de sospita d’abús o de maltractament in-
fantil, perquè pugui complir el deure d’intervenir.

f) Assegurar la formació presencial, obligatòria i adequada de tots els professio-
nals dels àmbits educatiu, de lleure, sanitari, policial, judicial i de serveis socials 
relacionats amb la infància i l’adolescència en el coneixement dels drets dels infants 
i en la detecció de signes o indicadors de violències sexuals.

g) Difondre els recursos i les eines per a prevenir i actuar en els casos de cibe-
rassetjament, com el ciberassetjament pedòfil (grooming) i el sèxting, i altres perills 
existents en les xarxes socials i Internet relatius a l’abús sexual a menors d’edat.

h) Incloure, com a molt tard en el curs 2020-2021, l’educació sexual i afectiva des 
de la petita infància i en tot el cicle escolar com a element integrat en el currículum 
educatiu, amb materials pedagògics estandarditzats adaptats a l’edat i continguts 
impartits per professionals amb una formació especialitzada, per tal de prevenir les 
violències sexuals. La formació sobre sexualitat s’ha de basar en el respecte, l’afec-
tivitat, la tendresa, la complicitat, el compromís, l’autoestima i l’autocura. La for-
mació, així mateix, ha de comprendre el reconeixement de situacions abusives i la 
manipulació emocional que fa l’abusador, i el coneixement de les respostes que hi 
poden donar els menors i de les persones a què es pot acudir per a rebre ajuda, per 
tal de dotar als infants d’eines d’autoprotecció.

i) Crear, dins el 2019, els recursos d’atenció especialitzada en abusos sexuals a 
infants establerts per la Llei 14/2010, a partir del model de les cases d’infants, com 
a espai únic d’atenció integral als infants víctimes de violències sexuals que doni 
resposta al procés de detecció i al de denúncia i procés judicial, evitant la revictimit-
zació, i també a l’atenció integral de recuperació per a les víctimes.

Aquests recursos han d’ésser interdepartamentals, especialitzats, universals, pú-
blics i gratuïts, i han de garantir un accés equitatiu a tot el territori català, i s’han 
d’establir complint els estàndards internacionals fixats per a aquest tipus d’unitats 
integrals d’atenció, i en aquest sentit han de: 

1r. Comptar amb un protocol interdepartamental previ que estableixi les bases 
de la col·laboració dels departaments implicats en aquest recurs (Treball, Afers so-
cials i Famílies, Interior, Justícia, Salut i d’Educació), a més de preveure una estreta 
col·laboració amb els serveis municipals.

2n. Establir un pla de formació específic del model Barnahus perquè els profes-
sionals implicats en aquest recurs tinguin la formació adequada.

j) Crear, amb relació als recursos a què fa referència la lletra i, un comitè extern 
i independent constituït per experts dels diferents àmbits que ofereixen suport i for-
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mació als professionals implicats en aquests recursos i fan el seguiment i l’avaluació 
del projecte, amb l’objectiu de vetllar pel compliment dels estàndards de qualitat 
del model.

k) Crear, mentre continuen funcionant les unitats hospitalàries especialitzades, 
un comitè extern de revisió de diagnòstics d’abusos sexuals a menors que, a deman-
da dels pares, el tutor legal o el mateix menor, pugui revisar els informes que siguin 
qüestionats.

l) Garantir la convocatòria trimestral del comitè interdepartamental de segui-
ment i coordinació dels protocols existents en matèria d’abús sexual a menors o 
qualsevol altra forma de maltractament, i donar compte de la seva tasca anualment 
a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.

m) Desplegar per reglament la Llei 14/2010, amb la consulta prèvia als grups 
parlamentaris dels decrets de desplegament corresponents i comunicant-los els re-
cursos econòmics que hi aniran associats.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 73/XII del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment de 
la llibertat, la igualtat efectiva i la no-discriminació de les persones 
LGBTI+
302-00085/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 28, 04.04.2019, DSPC-P 47

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 d’abril de 2019, d’acord amb l’arti-
cle 161 del Reglament, ha debatut la 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. 302-00085/12), presentada per la diputada Noemí de la 
Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 35074), pel Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem (reg. 35257) i pel Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 35277).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar dels recursos econòmics, ma-

terials i humans necessaris el desplegament de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per 
a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 
erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, especialment en les àrees d’execu-
ció i coordinació de les polítiques LGBTI+, de polítiques públiques de promoció de 
la igualtat efectiva de les persones LGBTI+, de mecanismes per a garantir el dret a 
la igualtat, de justícia restaurativa i de garantia estadística, per mitjà de les actua-
cions següents: 

1. Àrea d’execució i coordinació de les polítiques LGBTI+
a) Desplegar totalment l’article 8 de la Llei 11/2014, amb la creació de l’organis-

me de polítiques LGBTI+. Aquest organisme ha de coordinar l’execució de les polí-
tiques LGBTI+ dels diversos departaments de la Generalitat i ha de: 

1r. Fixar objectius, programar actuacions, avaluar l’impacte social de la Llei 
11/2014, fer pública aquesta avaluació tal com estableix la disposició addicional pri-
mera, sobre la coordinació interdepartamental, formulant propostes de millorament 
de les polítiques LGBTI+.
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2n. Ampliar la col·laboració amb els agents i entitats especialitzats LGBTI+, el 
Ministeri Fiscal i el poder judicial.

3r. Elaborar informes d’impacte social de la Llei 11/2014, amb els indicadors 
d’impacte acordats en l’Informe d’avaluació del procés d’implantació de la Llei 
11/2014, i presentar-los periòdicament al Parlament.

b) Complir l’article 9.2 de la Llei 11/2014, per a assolir el desplegament total dels 
serveis integrals d’atenció amb personal que tingui formació en matèria de conduc-
tes discriminatòries i en l’ús eficaç i eficient de mitjans electrònics, incloent-hi tèc-
nics especialitzats en matèria LGBTI+, advocats, psicòlegs i treballadors socials.

c) Crear una taula de treball que inclogui representants de les administracions 
i els agents implicats, els grups parlamentaris i les entitats LGBTI+ per a treba-
llar en els recursos i mecanismes necessaris per al desplegament efectiu de la Llei 
11/2014, en el termini de tres mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta moció.

2. Àrea de polítiques públiques de promoció de la igualtat efectiva de les perso-
nes LGBTI+

a) Continuar desplegant l’article 10 de la Llei 11/2014, sobre formació i sensibilit-
zació, elaborant un protocol per a les forces de seguretat per a atendre i acompanyar 
les víctimes d’agressions per raó d’orientació afectiva i sexual, identitat de gènere o 
expressió de gènere.

b) Reprendre el grup de treball entre la comandància del Cos de Mossos d’Es-
quadra i l’Observatori contra l’Homofòbia per a fer tot el seguiment de les incidèn-
cies per LGBTI-fòbia que arriben tant als Mossos com a l’Observatori, en el termini 
de tres mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta moció.

c) Complir l’article 12 de la Llei 11/2014, sobre l’educació, oferint formació pre-
sencial per a prevenir l’assetjament escolar (bullying) específic LGBTI+ a partir del 
curs acadèmic 2019-2020.

d) Complir la Resolució 149/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’augment 
de la visibilització de les dones i les relacions no heteronormatives en els contin-
guts educatius, revisant el currículum escolar perquè inclogui les figures de dones 
rellevants de la història, la ciència, la filosofia, l’esport, la història de la literatura i 
la història de l’art, a fi de donar-les a conèixer, i fer visibles en els continguts educa-
tius les opcions sexuals no heteronormativas al llarg de la història, a partir del curs 
acadèmic 2019-2020.

e) Dissenyar una estratègia global d’erradicació de les conductes LGBTI-fòbi-
ques en la pràctica de l’esport federat, amb una atenció especial a la difusió que es fa 
a través dels mitjans de comunicació, i també reconèixer i premiar les federacions, 
els clubs i els esportistes que adoptin i apliquin estàndards de tolerància zero davant 
les conductes LGBTI-fòbiques, fomentant l’adopció de polítiques d’admissió i par-
ticipació inclusives en la pràctica de l’esport federat que garanteixin la igualtat de 
tracte de les persones.

f) Complir la Resolució 269/XII del Parlament de Catalunya, sobre el desplega-
ment efectiu de la Llei 11/2014 pel que fa a les persones transgènere, amb relació a 
l’atenció sociosanitària de les persones transgènere i intersexuals, per mitjà de les 
actuacions següents: 

1a. Fer el desplegament efectiu dels articles 16.3.i i 23.3 de la Llei 11/2014, rela-
tius al dret a consulta, a la informació específica i a l’atenció integral per a persones 
transgènere i intersexuals. Aquest desplegament ha d’oferir a les persones transgè-
nere prou informació sociosanitària, inclosa la pedagogia sexual, abans i després 
del trànsit, tant si s’ha dut a terme la cirurgia de reassignació sexual com si no s’ha 
fet, per a proporcionar un veritable assessorament i acompanyament, tant a aquestes 
persones com a les de llur entorn, si cal.

2a. Fer efectiva la totalitat del desplegament territorial del nou model d’atenció a 
les persones transgènere en els termes del model actual, per mitjà de la comissió de 
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seguiment de la implantació del model d’atenció a la salut de les persones transgè-
nere a Catalunya, formada per professionals experts, representants de la plataforma 
transgènere, societats científiques i l’Administració pública.

3a. Reforçar, en els pròxims pressupostos de la Generalitat, els recursos per a 
assegurar l’accés de les persones transgènere a una cartera de serveis específica i 
incrementar l’activitat quirúrgica relacionada.

g) Garantir l’estudi, la recerca i el desenvolupament de polítiques sanitàries es-
pecífiques per a les persones LGBTI+.

h) Reforçar els recursos destinats a la vigilància epidemiològica, l’atenció sanità-
ria i social, i la prevenció i el diagnòstic precoç.

i) Publicar el Pla interdepartamental de polítiques públiques LGBTI+ 2017-2020 
en el termini d’un mes.

j) Assegurar els drets sexuals i reproductius de les persones LGBTI+, garantint 
l’accés a tots els drets i prestacions socials que siguin competència de la Generalitat 
als infants i les famílies que hagin recorregut a la gestació subrogada en condició 
d’igualtat amb la resta de famílies, per a evitar així la discriminació per raó de nai-
xement.

k) Complir la Resolució 146/XII del Parlament de Catalunya, sobre les persones 
refugiades LGBTI: 

1r. Garantint una atenció integral a les persones refugiades LGBTI+, tenint en 
compte les possibles revictimitzacions que pateixen durant el procés migratori.

2n. Elaborant un pla per a incrementar l’oferta de places residencials d’acollida 
per al col·lectiu LGBTI+ en els pròxims cinc anys i presentant-lo al Parlament.

3r. Incrementant els recursos destinats a cobrir les necessitats bàsiques de les 
persones refugiades LGBTI+ per a evitar possibles situacions de desemparament i 
exclusió social.

l) Fomentar la implantació progressiva d’indicadors d’igualtat que tinguin en 
compte la realitat de les persones LGBTI+ en el sector públic i en el sector privat, i 
d’un distintiu per a reconèixer les empreses que destaquin per l’aplicació de políti-
ques d’igualtat i no-discriminació.

m) Complir la Resolució 185/XII del Parlament de Catalunya, sobre la realitat 
sociolaboral del col·lectiu de persones transgènere, per mitjà de les actuacions se-
güents: 

1a. Elaborar un estudi sobre la realitat sociolaboral del col·lectiu de persones 
transgènere.

2a. Elaborar un programa d’inserció sociolaboral adreçat específicament al col-
lectiu de persones transgènere que inclogui itineraris personalitzats en orientació, 
formació i qualificació professionals, i també els recursos necessaris per a facilitar 
la visibilització i la denúncia de les discriminacions, d’acord amb el que estableix 
la Llei 11/2014.

3a. Fer una campanya contra l’estigmatització i la discriminació de les persones 
transgènere que elimini els prejudicis en la contractació d’aquestes persones.

4a. Iniciar una campanya informativa sobre la inserció laboral de les persones 
transsexuals.

n) Potenciar la memòria històrica LGBTI+ per mitjà del reconeixement de les apor-
tacions de dones lesbianes en l’art, la música, la ciència, l’activisme i altres àmbits.

o) Dissenyar i difondre campanyes informatives i de sensibilització adreçades a 
les persones bisexuals i a la població en general per a donar a conèixer llur discri-
minació específica i invisibilitzada i per a erradicar la bifòbia.

p) Declarar el 8 de desembre Dia Internacional de la Pansexualitat i dur a terme 
una campanya institucional d’informació i visibilització.

q) Rebutjar i combatre el discurs transfòbic, excloent i patologitzant sostingut pel 
moviment Feministes Radicals Transexclusionàries (TERF, pel nom en anglès), que 
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pretén excloure de la lluita feminista les persones transgènere que van néixer amb el 
sexe masculí assignat però que s’identifiquen amb el gènere femení.

r) Són urgents i necessàries la sensibilització i la prevenció amb relació al virus 
de la immunodeficiència humana (VIH) i la sida, i a altres infeccions de transmissió 
sexual per mitjà de: 

1r. L’aplicació de mesures formatives en aquest àmbit perquè no es produeixi cap 
tipus de discriminació per motiu d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió 
de gènere en l’atenció sanitària.

2n. L’ampliació del 50% del pressupost de la Generalitat destinat a la prevenció i 
l’atenció amb relació al virus de la immunodeficiència humana i la sida.

3r. L’elaboració d’activitats periòdiques de promoció de la salut, de prevenció de 
la malaltia i de sensibilització i suport comunitari amb relació a les infeccions de 
transmissió sexual, tant per a homes com per a dones.

3. Àrea de mecanismes per a garantir el dret a la igualtat
a) Garantir el dret a una immediata protecció integral, real i efectiva de les per-

sones LGBTI+ que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol mena de violència 
o discriminació.

b) Garantir el dret a l’atenció i l’assistència jurídica per a garantir que les perso-
nes LGBTI+ rebin tota la informació i l’assistència jurídica especialitzada relaciona-
da amb la discriminació i els diversos tipus de violències exercides contra aquestes 
persones.

c) Habilitar un telèfon d’atenció que ofereixi un veritable assessorament especia-
litzat les vint-i-quatre hores del dia.

4. Àrea de justícia restaurativa
Aprovar el Reglament del règim sancionador en matèria antidiscriminatòria que 

estableix la Llei 11/2014, en el termini d’un mes.

5. Àrea de garantia estadística
a) Elaboració i publicació periòdica d’estadístiques i estudis qualitatius relatius a 

l’objecte de la Llei 11/2014, amb relació a: 
1r. Agressions i discriminacions contra les persones LGBTI+.
2n. Denúncies presentades en virtut de la Llei 11/2014 i denúncies penals presen-

tades per delictes en l’àmbit de la discriminació o la violència contra les persones 
LGBTI+.

3r. Resolucions administratives i sentències judicials, i el sentit d’aquestes, rela-
cionades amb l’objecte de la Llei 11/2014, concretament les que poden provar l’exis-
tència de discriminacions indirectes i ajudar a elaborar mesures per a polítiques pú-
bliques antidiscriminatòries.

b) Mantenir els acords i convenis amb altres administracions i institucions públi-
ques i organitzacions, i establir-ne de nous per a complir el que estableix la lletra a.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió
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1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les urbanitzacions i els barris amb 
dèficits urbanístics
300-00105/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 28, tinguda el 03.04.2019, DSPC-P 46.

Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra la desocupació i la 
precarietat laboral
300-00106/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 28, tinguda el 03.04.2019, DSPC-P 46.

Interpel·lació al Govern sobre la recuperació dels grans consensos 
per a fer que Catalunya avanci
300-00107/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 28, tinguda el 04.04.2019, DSPC-P 47.

Interpel·lació al Govern sobre les millores necessàries per a l’escola 
catalana
300-00108/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 28, tinguda el 04.04.2019, DSPC-P 47.

Interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
300-00109/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 28, tinguda el 04.04.2019, DSPC-P 47.

Interpel·lació al Govern sobre la visió del Govern amb relació a la 
participació catalana en el colonialisme i l’esclavisme
300-00110/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 28, tinguda el 04.04.2019, DSPC-P 47.
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Interpel·lació al Govern sobre Aran
300-00111/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 28, tinguda el 04.04.2019, DSPC-P 47.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques en l’àmbit del comerç
300-00112/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 28, tinguda el 04.04.2019, DSPC-P 47.

Interpel·lació al Govern sobre la protecció dels drets civils i polítics 
de tots els catalans
300-00113/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 28, tinguda el 04.04.2019, DSPC-P 47.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el vot electrònic 
a les eleccions sindicals a l’Administració de la Generalitat
302-00082/12

RETIRADA

Retirada pel GP JxCat (reg. 35583).
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.04.2019.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pla de govern 
i la cultura política
302-00083/12

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 28, tinguda el 04.04.2019, DSPC-P 47.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

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

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE SALUT

A la Mesa de la Comissió de Salut
El dia 15 de novembre de 2018 es va nomenar la Ponència de la Comissió de Salut, 

integrada pels diputats Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Assumpta Escarp 
i Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas Frías, 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, del 
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent; Santi 
Rodríguez Serra, del Subgrup del Partit Popular de Catalunya, i Gemma Espigares 
Tribó, del Grup Parlamentari Republicà, que n’ha estat designada ponent relatora, de 
conformitat amb el que estableix l’article 120.4 del Reglament del Parlament.

Els dies 22 i 29 de gener de 2019, de conformitat amb l’article 117.2 del Regla-
ment del Parlament, s’han tingut audiències d’organitzacions, grups socials i experts 
en el marc de la Ponència (BOPC 249, del dia 31 de gener de 2019, pàgina 17).

La Ponència, de conformitat amb l’article 120.1, 2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, s’ha reunit els dies 19 i 26 de març de 2019. Han assessorat la Ponència la 
lletrada Esther Andreu i Fornós i l’assessor lingüístic Jaume Clapés Pedreny, i l’ha 
assistida la gestora parlamentària Eva Vendrell i Catalán.

Una vegada tingudes les audiències i després d’haver estudiat el Projecte de llei 
de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i les esmenes presentades, la 
Ponència ha establert l’Informe següent:

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(tram. 200-00004/12)

TEXT PRESENTAT

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Creació i naturalesa jurídica
1.1 Es crea l’Agència de Salut Pública de Catalunya com a organisme autònom 

administratiu adscrit al departament competent en matèria de salut a través de la 
unitat directiva competent en matèria de salut pública, amb personalitat jurídica 
pròpia, autonomia administrativa i financera i plena capacitat d’obrar en l’exercici 
de les seves funcions.

1.2 L’Agència de Salut Pública de Catalunya ajusta la seva activitat al dret públic 
i es regeix per aquesta Llei, el decret que aprovi els seus estatuts i la resta de dispo-
sicions aplicables.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
De supressió i addició als punt 1 i 2 de l’article 1

Article 1. Creació i naturalesa jurídica
1.1 Es crea l’Agència de Salut Pública de Catalunya com a organisme autònom 

administratiu com a entitat de dret públic de la Generalitat adscrit al departament 
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competent en matèria de salut a través de la unitat directiva competent en matèria de 
salut pública, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera 
i plena capacitat d’obrar en l’exercici de les seves funcions.

1.2 L’Agència de Salut Pública de Catalunya ajusta la seva activitat al dret públic 
i es regeix per aquesta Llei, el decret que aprovi els seus estatuts i la resta de dispo-
sicions aplicables.

Apartat 1
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 1

Article 1. Creació i naturalesa jurídica
1.1 Es crea l’Agència de Salut Pública de Catalunya com una entitat de dret pú-

blic de la Generalitat que ajusta la seva activitat al dret privat, adscrita al depar-
tament competent en matèria de salut a través de la unitat directiva competent en 
matèria de salut pública, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa 
i financera i plena capacitat d’obrar en l’exercici de les seves funcions.

Apartat 2
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 1

Article 1. Creació i naturalesa jurídica
[...]
1.2 L’Agència de Salut Pública de Catalunya, com entitat de dret públic de la Ge-

neralitat que ajusta la seva activitat al dret privat, es regeix per aquesta Llei, el de-
cret que aprovi els seus estatuts i la resta de disposicions aplicables.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponent del GP CatECP anuncia la retirada de l’esmena 1.
La ponent del GP PSC-Units anuncia la retirada de les esmenes 2 i 3.

TEXT PRESENTAT

Article 2. Objecte
2.1 L’Agència de Salut Pública de Catalunya té com a objecte la prestació dels 

serveis de la cartera de serveis de salut pública que corresponguin al departament 
competent en matèria de salut. L’Agència pot prestar també aquells serveis que són 
competència d’altres departaments que, d’acord amb l’article 7 de la Llei de salut pú-
blica es determinin específicament a la cartera de serveis de salut pública, i els ser-
veis mínims que són competència dels ens locals que aquells li encarreguin, per mit-
jà d’un conveni d’acord amb el que estableix l’article 53 de la Llei de salut pública.

2.2 L’Agència de Salut Pública de Catalunya exerceix les seves competències en 
coordinació amb altres departaments que fan actuacions que incideixen en la salut 
de la població i actuacions de salut pública que són competència d’altres departa-
ments, els organismes executius que en depenen o dels ens locals.

2.3 L’Agència de Salut Pública de Catalunya exerceix les seves competències en 
concurrència amb els altres organismes i administracions competents en matèria de 
salut pública, amb les quals actua d’una manera coordinada.

ESMENES PRESENTADES

Apartats 1 i 2
No hi ha cap esmena presentada.
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Apartat 3
Esmena 4
GP de Ciutadans (1)
De modificació del punt 2.3, que quedaria redactat de la següent manera:

2.3) L’Agència de Salut Pública de Catalunya exerceix les seves competències de 
conformitat amb la Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia i les lleis vigents i 
amb ple respecte a la competència de coordinació general que, conforme a la Cons-
titució, exerceix l’Estat.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 4.

TEXT PRESENTAT

Article 3. Funcions
3.1 Per assolir els seus objectius, l’Agència de Salut Pública de Catalunya com-

pleix les funcions següents:
a) Executar les actuacions i polítiques de salut pública que corresponen al de-

partament competent en matèria de salut d’acord amb els criteris, les directrius i les 
prioritats de les polítiques de salut pública que fixi el Pla Interdepartamental i Inter-
sectorial de Salut Pública, per mitjà d’un contracte programa aprovat pel Govern i 
formalitzat amb el departament competent en matèria de salut i amb el Servei Cata-
là de la Salut. El contracte programa ha de tenir una durada màxima de cinc anys.

b) Fomentar la cooperació amb altres organitzacions que actuen en l’àmbit de la 
salut pública, amb l’objectiu de facilitar la coordinació de les actuacions, l’intercan-
vi d’informació i coneixements, i el disseny i la posada en pràctica dels projectes 
conjunts.

c) Coordinar les actuacions que en matèria de salut pública es duen a terme als 
centres sanitaris de la xarxa assistencial i donar suport a aquestes actuacions, tenint 
en compte el marc de relació i col·laboració amb el Servei Català de la Salut, espe-
cialment en els àmbits de la promoció de la salut, l’educació per a la salut i la pre-
venció de la malaltia.

d) Prestar els serveis mínims de salut pública de competència local i comarcal 
als ajuntaments i altres ens locals, en el marc dels convenis que es signi d’acord amb 
l’article 53 de la Llei de salut pública.

e) Donar suport tècnic per a formular, implantar i avaluar el Pla Interdeparta-
mental i Intersectorial de Salut Pública.

f) Donar suport tècnic als ens locals que prestin serveis de salut pública per mit-
jans propis.

g) Fomentar, amb col·laboració, amb organismes responsables, les universitats i els 
centres de recerca, la competència dels professionals i de la recerca en salut pública.

h) Gestionar les situacions de crisi i d’emergència que constitueixen un risc per 
a la salut de la població, d’una manera coordinada, amb els dispositius de les admi-
nistracions que es mobilitzin en aquestes situacions en el marc dels plans de pro-
tecció civil.

i) Coordinar les actuacions en matèria de salut pública, especialment amb els or-
ganismes executius d’inspecció i control especialitzats en salut pública que depenen 
del diversos departaments de l’Administració de la Generalitat i amb els ens locals.

j) Coordinar el Sistema d’Informació de Salut Pública.
k) Establir els instruments d’informació i comunicació a la ciutadania i a les ad-

ministracions públiques en les qüestions mes rellevants en matèria de salut pública.
l) Elaborar els estudis d’impacte en la salut de les intervencions sobre els deter-

minants de la salut de la població.
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m) Coordinar el Sistema de Formació i Recerca en Salut Pública en col·laboració 
amb els altres organismes competents.

n) Complir qualsevol altra funció que estigui relacionada directament amb els 
objectius d’aquesta llei i les actuacions que estableix.

3.2 En el desenvolupament de les seves funcions, l’Agència Catalana de Salut 
Pública de Catalunya vetllarà per la integració expressa i operativa de la perspectiva 
de gènere, en especial pel que fa al disseny, implantació i avaluació del Pla Inter-
departamental i Intersectorial de Salut Pública. A tal efecte, es desenvoluparan les 
metodologies necessàries i s’incorporaran criteris d’avaluació que contribueixin a 
tractar la dimensió del gènere, garantint la recollida de dades desagregades per se-
xes i desenvolupant indicadors qualitatius i quantitatius de gènere.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Lletra A
Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
D’addició a l’article 3.1 apartat a

Article 3. Funcions
3.1 Per assolir els seus objectius, l’Agència de Salut Pública de Catalunya com-

pleix les funcions següents:
a) Executar les actuacions i polítiques de salut pública que corresponen al de-

partament competent en matèria de salut d’acord amb els criteris, les directrius i les 
prioritats de les polítiques de salut pública que fixi el Pla Interdepartamental i Inter-
sectorial de Salut Pública, per mitjà d’un contracte programa aprovat pel Govern i 
formalitzat amb el departament competent en matèria de salut i amb el Servei Cata-
là de la Salut. El contracte programa ha de tenir una durada màxima de cinc anys.

L’execució de les actuacions de salut pública fixades en el Pla Interdepartamen-
tal i Intersectorial tindrà com a contingut mínim:

– Identificar problemes de salut comunitaris.
– Diagnosticar i investigar els problemes de salut i els perills per a la salut a la 

comunitat.
– Informar, educar i empoderar a les persones sobre problemes de salut.
– Establir mecanismes de participació de la comunitat en els plans, la implemen-

tació i avaluació de les polítiques de Salut Pública, en la forma que es pugui desen-
volupar reglamentàriament.

– Desenvolupar polítiques i plans que doni suport als esforços sanitaris de l’aten-
ció primària i comunitària.

– Polítiques i anàlisi feminista sobre la Salut Pública.

Lletra B
No hi ha cap esmena presentada.

Lletra C
Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem (2)
De modificació i addició del subpunt c del punt 1 de l’article 3

c) Coordinar les actuacions que en matèria de salut pública es duen a terme als 
centres sanitaris de la xarxa assistencial, especialment a l’Atenció Primària i Comu-
nitària, i donar suport a aquestes actuacions, tenint en compte el marc de relació i 
col·laboració amb el Servei Català de la Salut, especialment en els àmbits de la pro-
moció de la salut, l’educació per a la salut i la prevenció de la malaltia.
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Lletra D
No hi ha cap esmena presentada.

Lletra E
Esmena 7
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
D’addició a l’article 3.1 apartat e

e) Donar suport tècnic per a formular, implantar, implementar i avaluar el Pla 
Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública.

Lletres F i G
No hi ha cap esmena presentada.

Lletra H
Esmena 8
GP de Catalunya en Comú Podem (3)
De supressió i addició del subpunt h del punt 1 de l’article 3

h) Gestionar Assegurar la preparació per a la gestió de les situacions de crisi i 
d’emergència que constitueixen un risc per a la salut de la població, d’una manera 
coordinada, amb els dispositius de les administracions que es mobilitzin en aquestes 
situacions en el marc dels plans de protecció civil.

Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
De modificació de la lletra h) de l’apartat 1 de l’article 3

Article 3. Funcions
3.1 Per assolir els seus objectius, l’Agència de Salut Pública de Catalunya com-

pleix les funcions següents:
[...]
h) Assegurar la preparació per la prevenció, detecció i gestió de situacions de 

crisi i d’emergència per a la salut de la població, d’una manera coordinada, amb 
els dispositius de les administracions que es mobilitzin en aquestes situacions en el 
marc dels plans de protecció civil.

[...]

Lletres I, J, i K
No hi ha cap esmena presentada.

Lletra L
Esmena 10
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
D’addició a l’article 3.1 apartat l)

l) Elaborar els estudis d’impacte en la salut de les intervencions sobre els deter-
minants de la salut de la població.

Avaluar l’efectivitat, l’accessibilitat i la qualitat dels serveis de salut personals.

Esmena 11
GP de Ciutadans (2)
De modificació de la lletra h del punt 3.1, que quedaria redactat de la següent 
manera

h) Assegurar la preparació per a la prevenció, detecció i gestió de situacions de 
crisi i d’emergència per a la salut de la població, i participar de la gestió coordinada 
amb els diferents dispositius de l’administració que es mobilitzin en aquestes situa-
cions en el marc dels plans de protecció civil.
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Lletra M
Esmena 12
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
D’addició a l’article 3.1 apartat m)

m) Coordinar el Sistema de Formació i Recerca en Salut Pública en col·laboració 
amb els altres organismes competents.

La Formació i Recerca incorporarà sempre una perspectiva innovadora i de tro-
bada de noves solucions als problemes de salut.

Addició de noves lletres
Esmena 13
GP de Catalunya en Comú Podem (4)
D’addició del subpunt m bis al punt 1 de l’article 3

m bis) Exercir la potestat sancionadora i d’autoritat sanitària d’acord amb el que 
estableix la Llei de salut pública, la normativa sectorial i la resta de disposicions le-
gals relatives al procediment administratiu i el procediment sancionador.

Lletra N
No hi ha cap esmena presentada.

Addició de noves lletres
Esmena 14
GP Socialistes i Units per Avançar (5)
D’addició d’una nova lletra n bis a l’apartat 1 de l’article 3

Article 3. Funcions
3.1 Per assolir els seus objectius, l’Agència de Salut Pública de Catalunya com-

pleix les funcions següents:
[...]
n bis) Exercir la potestat sancionadora i d’autoritat sanitària d’acord amb el que 

estableix la Llei de Salut Pública i tal com ve determinat en l’article 9 l) de la pre-
sent Llei.

[...]

Esmena 15
GP Socialistes i Units per Avançar (6)
D’addició d’una nova lletra n ter a l’apartat 1 de l’article 3

Article 3. Funcions
3.1 Per assolir els seus objectius, l’Agència de Salut Pública de Catalunya com-

pleix les funcions següents:
[...]
n ter) Establir mecanismes de col·laboració i coordinació en els sectors territo-

rials com les estructures d’atenció primària i salut comunitària presents en l’àmbit 
territorial.

[...]

Esmena 16
GP de Ciutadans (3)
D’addició d’una nova lletra o al punt 3.1, que quedaria redactat de la següent 
manera

o) Fer un mapa d’actius de salut comunitària que faciliti el treball de prescripció 
de recursos als professionals.
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Esmena 17
GP de Ciutadans (4)
D’addició d’una nova lletra p al punt 3.1, que quedaria redactat de la següent manera

p) Establir instruments de monitorització de la contaminació ambiental i alimen-
tària mitjançant la determinació periòdica en la població de biomarcadors en orina 
i sang. Aquesta eina permetrà millorar l’avaluació de l’efectivitat de les polítiques 
de salut pública i avançar cap a les bones pràctiques en transparència i avaluació 
de l’estat de la Salut de la Població.

Esmena 18
GP de Ciutadans (5)
D’addició d’una nova lletra q al punt 3.1, que quedaria redactat de la següent manera

q) Col·laborar amb l’Atenció Primària i la salut comunitària per a coordinar to-
tes les polítiques.

Apartat 2
No hi ha cap esmena presentada.

Addició de nous apartats
Esmena 19
GP Socialistes i Units per Avançar (7)
D’addició d’un nou apartat a l’article 3

Article 3. Funcions
[...]
3.2 bis Per tal de fer efectiu el contingut de l’apartat m) de l’article 3.1, s’inclourà 

la participació de l’Agencia de Salut Pública de Catalunya en la formació de post-
grau en Salut Pública. També s’inclourà l’Agencia de Salut Pública de Catalunya 
com un dels centres de formació compresos al Programa MIR de Salut Pública.

Esmena 20
GP de Ciutadans (6)
D’addició d’un nou punt 3 a l’article 3, que quedaria redactat de la següent manera:

3.3) L’Agència de Salut Pública establirà mecanismes mitjançant els quals pugui 
reconèixer positivament les polítiques que es duen a terme en altres departaments 
per a seguir impulsant la Salut a totes les polítiques i garantirà que totes estiguin 
alineades amb els objectius de salut pública i, alhora, podrà introduir elements en 
aquestes polítiques que millorin els determinants de salut a la població.

Addició de nous articles
Esmena 21
GP de Catalunya en Comú Podem (5)
D’addició d’un nou article 3 bis

Article 3 bis. Formes de gestió
1. L’Agència de Salut Pública de Catalunya pot exercir llurs funcions de les ma-

neres següents:
a) Per mitjà dels òrgans i les unitats que la integren.
b) Per mitjà de contractes o convenis, subjectant-se a la normativa dels contrac-

tes del sector públic i complint els altres requisits que els són aplicables.
c) Per qualsevol de les altres formes de gestió admeses en dret.
2. el Govern pot delegar en els ajuntaments i els ens supramunicipals, amb ca-

ràcter general o específic, l’exercici de competències que aquesta llei atribueix a 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Així mateix, per raons d’eficàcia, l’Agèn-
cia pot encarregar la gestió d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de 
la seva competència als ajuntaments i als ens supramunicipals. En ambdós supòsits, 
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l’acceptació de la delegació o de l’encàrrec de gestió s’ha de formalitzar per mitjà 
d’un conveni entre l’Agència i l’ens local corresponent, en el qual s’han de concretar 
el procediment, les tasques i els mitjans adscrits per a exercir les funcions delega-
des o encarregades, l’import que s’ha d’abonar per a finançar-les i els indicadors de 
control de l’activitat.

Esmena 22
GP Socialistes i Units per Avançar (8)
D’addició d’un nou article 3 bis

Capítol II. Organització
Article 3 bis. Formes de gestió
L’Agencia de Salut Pública de Catalunya pot exercir funcions de les maneres se-

güents:
a) Per mitjà dels òrgans i les unitats que la integren.
b) Per mitjà de contractes o convenis, subjectant-se a la normativa de contractes 

del sector públic i complint els altres requisits que els són aplicables.
c) Per qualsevol de les altres formes de gestió admeses en dret.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de l’esmena 6.

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 5 i el text 
del projecte, que consisteix en introduir un nou apartat 2 bis a l’article 14 amb el 
redactat següent:

«Article 14.2 bis
Les actuacions i els serveis a què fan referència les lletres a i b l’apartat 2 han 

d’ésser com a mínim les següents:
– Identificar problemes de salut comunitaris.
– Diagnosticar i investigar els problemes de salut i els perills per a la salut a la
comunitat.
– Informar, educar i empoderar a les persones sobre problemes de salut.
– Establir mecanismes de participació de la comunitat en el plans, la implemen-

tació i avaluació de les polítiques de Salut Pública, en la forma que es determini per 
reglament.

– Desenvolupar polítiques i plans que donin suport als esforços sanitaris de 
l’atenció primària i comunitària.

– Polítiques i anàlisi feminista sobre la Salut Pública.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 7 i el text 
del projecte amb el redactat següent:

«Article 3.1
e) Donar suport tècnic per formular, executar i avaluar el Pla Interdepartamental 

i Intersectorial de Salut Pública.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 8, 9 i 
11 i el text del projecte, amb el redactat següent:

«Article 3. Funcions
3.1 Per assolir els seus objectius, l’Agència de Salut Pública de Catalunya com-

pleix les funcions següents:
h) Assegurar la preparació per la prevenció, detecció i gestió de situacions de 

crisi i d’emergència per a la salut de la població, d’una manera coordinada, amb 
els dispositius de les administracions que es mobilitzin en aquestes situacions en el 
marc dels plans de protecció civil.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 10 i el 
text del projecte amb el redactat següent:
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«l) Elaborar els estudis d’impacte en la salut de les intervencions sobre els deter-
minants de la salut de la població. En l’elaboració d’aquests estudis s’ha d’avaluar 
l’efectivitat, l’accessibilitat i la qualitat dels serveis de salut comunitària.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 12 i el 
text del projecte amb el redactat següent:

«m) Coordinar el Sistema de Formació i Recerca en Salut Pública en col·labo-
ració amb els altres organismes competents amb una visió innovadora i de cerca de 
l’efectivitat per solucionar els problemes de salut comunitària.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 13 i 14 i 
el text del projecte amb el redactat següent:

«m bis) Exercir la potestat sancionadora i d’autoritat sanitària d’acord amb el 
que estableix la Llei de salut pública, la normativa sectorial i la resta de disposi-
cions legals relatives al procediment administratiu i el procediment sancionador.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 15 i el 
text del projecte amb el redactat següent:

«n ter) Establir mecanismes de col·laboració i coordinació en els sectors terri-
torials per mitjà les estructures d’atenció primària i salut comunitària presents en 
l’àmbit territorial.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 16 i el 
text del projecte amb el redactat següent:

«o) Elaborar i mantenir actualitzat un mapa d’actius de salut comunitària que 
faciliti el treball de prescripció de recursos als professionals.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 17 i el 
text del projecte, amb el redactat següent:

«p) Establir instruments de monitorització de la contaminació ambiental i ali-
mentària.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 6 i 18 
i el text del projecte, amb el mateix redactat que l’esmena 6:

«Coordinar les actuacions que en matèria de salut pública es duen a terme als 
centres sanitaris de la xarxa assistencial, especialment a l’Atenció Primària i Comu-
nitària, i donar suport a aquestes actuacions, tenint en compte el marc de relació i 
col·laboració amb el Servei Català de la Salut, especialment en els àmbits de la pro-
moció de la salut, l’educació per a la salut i la prevenció de la malaltia.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 19 i el 
text del projecte amb el redactat següent:

«3.2 bis Per tal de fer efectiu el contingut de l’apartat m) de l’article 3.1, l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya participarà en la formació post-grau en Salut Públi-
ca. També tramitarà l’acreditació com a dispositiu docent per a la especialitat de 
Medicina Preventiva i Salut Pública.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 20 i el 
text del projecte amb el redactat següent:

«3.3. L’Agència de Salut Pública de Catalunya establirà mecanismes per ava-
luar l’impacte en la salut de totes les polítiques i alhora podrà proposar elements en 
aquestes polítiques que millorin els determinants de salut a la població.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 21 i 22 i 
el text del projecte, amb el redactat següent:

«Article 3 bis. Formes de gestió
1. L’Agència de Salut Pública de Catalunya pot exercir llurs funcions de les ma-

neres següents:
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a) Per mitjà dels òrgans i les unitats que la integren.
b) Per mitjà de contractes o convenis, subjectant-se a la normativa dels contrac-

tes del sector públic i complint els altres requisits que els són aplicables.
c) Per qualsevol de les altres formes de gestió admeses en dret.
2. el Govern pot delegar en els ajuntaments i els ens supramunicipals, amb ca-

ràcter general o específic, l’exercici de competències que aquesta llei atribueix a 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Així mateix, per raons d’eficàcia, l’Agèn-
cia pot encarregar la gestió d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de 
la seva competència als ajuntaments i als ens supramunicipals. En ambdós supòsits, 
l’acceptació de la delegació o de l’encàrrec de gestió s’ha de formalitzar per mitjà 
d’un conveni entre l’Agència i l’ens local corresponent, en el qual s’han de concretar 
el procediment, les tasques i els mitjans adscrits per a exercir les funcions delega-
des o encarregades, l’import que s’ha d’abonar per a finançar-les i els indicadors de 
control de l’activitat.»

TEXT PRESENTAT

Capítol II. Organització

Article 4. Òrgans de govern, participació i assessorament
4.1 Els òrgans de govern de l’Agència de Salut Pública de Catalunya són el Con-

sell Rector i la Direcció.
4.2 L’Agència de Salut Pública de Catalunya es dotarà d’òrgans de participació 

comunitària i d’assessorament tècnic i científic quina creació, funcions, composició 
i regim de funcionament es disposi en els seus estatuts.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
No hi ha cap esmena presentada.

Apartat 2
Esmena 23
GP de Catalunya en Comú Podem (6)
D’addició al punt 2 de l’article 4

4.2 L’Agència de Salut Pública de Catalunya es dotarà d’òrgans de participació 
comunitària, també territorials i d’òrgans d’assessorament tècnic i científic quina 
creació, funcions, composició i regim de funcionament es disposi en els seus estatuts.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 23.

TEXT PRESENTAT

Article 5. El Consell Rector
5.1 El Consell Rector és l’òrgan col·legiat de govern de l’Agència de Salut Públi-

ca de Catalunya en el qual hi ha representants de les administracions competents en 
l’àmbit de la salut pública, amb la finalitat de cooperar en la consecució dels objec-
tius de la Llei de salut pública.

5.2 El Consell Rector està format pels membres següents:
a) El president o presidenta que és el conseller o consellera del departament com-

petent en matèria de salut o la persona en qui delegui.
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b) El vicepresident primer o vicepresidenta primera que és la persona titular de 
la unitat directiva competent en matèria de salut pública del departament competent 
en matèria de salut.

c) El director o directora del Servei Català de la Salut o la persona en qui delegui.
d) Vuit vocals en representació dels ens locals, proposats quatre per l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques i quatre per la Federació de Municipis de Cata-
lunya. Un dels vuit vocals en representació dels ens locals ha d’exercir les funcions 
de vicepresident o vicepresidenta segona, proposat de comú acord per aquestes dues 
organitzacions associatives d’ens locals.

e) Nou vocals en representació i a proposta dels departaments de la Generalitat 
competents en matèries relacionades amb la salut pública.

f) Un secretari o secretaria, amb veu però sense vot, designat pel president o 
presidenta del Consell Rector d’entre el personal de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya.

Assisteix a les reunions del Consell Rector la persona titular de la Direcció de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, amb veu però sense vot.

5.3 Els vocals del Consell Rector que no ho són per raó del càrrec són nomenats i 
separats del càrrec pel conseller o consellera del departament competent en matèria 
de salut a proposta de cada una de les representacions que el componen.

El nomenament es fa per un període de quatre anys, sens perjudici que les per-
sones membres puguin ser renovades, sempre que disposin de la representació re-
querida.

Les vacants que es produeixin a les vocalies es cobreixen d’acord amb la forma 
de designació per al temps que resti de mandat.

En la seva composició el Consell Rector s’ha d’atenir al principi de representa-
ció paritària de dones i homes, d’acord amb allò que estableix l’article 12 de la Llei 
17/2015, del. 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

5.4. Els estatuts de l’Agència han de desenvolupar la composició del Consell Rec-
tor i establir-ne el règim de funcionament.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
No hi ha cap esmena presentada.

Apartat 2
Lletres A, B i C
No hi ha cap esmena presentada.

Addició de noves lletres
Esmena 24
GP de Catalunya en Comú Podem (7)
D’addició d’un subpunt c bis al punt 2 de l’article 5

c bis) la presidència de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, o la persona en 
qui delegui.

Lletra D
Esmena 25
GP Socialistes i Units per Avançar (9)
D’addició d’un incís a la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 5

Article 5. El Consell Rector
[...]
5.2 El Consell Rector està format pels membres següents:
[...]
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d) Vuit vocals en representació dels ens locals, proposats quatre per l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques i quatre per la Federació de Municipis de 
Catalunya. Un dels vuit vocals en representació dels ens locals ha d’exercir les fun-
cions de vicepresident o vicepresidenta segona, proposat de comú acord per aquestes 
dues organitzacions associatives d’ens locals. Un dels vuit vocals als que es refereix 
aquest punt serà un representant de l’Ajuntament de Barcelona.

[...]

Esmena 26
GP de Ciutadans (7)
De supressió i addició a la lletra d del punt 5.2, que quedaria redactat de la 
següent manera

d) Vuit vocals en representació dels ens locals, proposats quatre per l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i quatre per la Federació de Municipis de Ca-
talunya. que representin els drets i interessos dels pacients i usuaris i les diferents 
zones territorials, a efectes de garantir l’equitat entre els ciutadans dels diferents 
territoris. Un dels vuit vocals en representació dels ens locals ha d’exercir les fun-
cions de vicepresident o vicepresidenta segona, proposat de comú acord per aques-
tes dues organitzacions associatives d’ens locals, i que han de ser càrrecs electes.

Lletra E
Esmena 27
GP Socialistes i Units per Avançar (10)
D’addició d’un incís a la lletra e) de l’apartat 2 de l’article 5

Article 5. El Consell Rector
[...]
5.2 El Consell Rector està format pels membres següents:
[...]
e) Nou vocals en representació i a proposta dels departaments de la Generalitat 

competents en matèries relacionades amb la salut pública, com ara el departament 
d’ensenyament, benestar social, treball, infraestructures, urbanisme i habitatge i 
industria.

[...]

Esmena 28
GP de Ciutadans (8)
D’addició a la lletra e del punt 5.2, que quedaria redactat de la següent manera

e) Nou vocals en representació i a proposta dels departaments de la Generalitat 
competents en matèries relacionades amb la salut pública, que representin totes les 
àrees de coneixement implicades a la salut pública.

Addició de noves lletres
Esmena 29
GP Socialistes i Units per Avançar (11)
D’addició d’una nova lletra e bis) a l’apartat 2 de l’article 5

Article 5. El Consell Rector
[...]
5.2 El Consell Rector està format pels membres següents:
[...]
e bis) Tres representants de societats científiques i de recerca en Salut Pública i 

atenció primària i comunitària.

Lletra F
No hi ha cap esmena presentada.
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Addició de noves lletres
Esmena 30
GP Socialistes i Units per Avançar (12)
D’addició d’una nova lletra f bis) a l’apartat 2 de l’article 5

Article 5. El Consell Rector
[...]
5.2 El Consell Rector està format pels membres següents:
[...]
f  bis) Les entitats municipalistes vetllaran perquè la representació dels ens locals 

en el Consell Rector de l’Agència de Salut Pública de Catalunya reculli la diversitat 
tipològica dels municipis de Catalunya.

Esmena 31
GP de Ciutadans (9)
D’addició d’una nova lletra g al punt 5.2, que quedaria redactat de la següent 
manera

g) L’Ajuntament de Barcelona estarà representat com a membre independent del 
Consell Rector.

Esmena 32
GP de Ciutadans (10)
D’addició d’una nova lletra h al punt 5.2, que quedaria redactat de la següent 
manera

h) El Consell Rector comptarà amb un membre representant de les Societats Ci-
entífiques d’Atenció Primària.

Esmena 33
GP de Ciutadans (11)
D’addició d’una nova lletra i al punt 5.2, que quedaria redactat de la següent 
manera

i) Al Consell s’incorporaran al menys dos representants de xarxes i entitats ciu-
tadanes i d’entitats vinculades a la SP a proposta dels representants dels ens locals, 
i que hauran de ser renovats cada tres anys per a donar noves veus al Consell.

Apartat 3
Esmena 34
GP Socialistes i Units per Avançar (13)
De supressió a l’apartat 3 de l’article 5

Article 5. El Consell Rector
[...]
5.3 Els vocals del Consell Rector que no ho són per raó del càrrec són nomenats i 

separats del càrrec pel conseller o consellera del departament competent en matèria 
de salut a proposta de cada una de les representacions que el componen.

El nomenament es fa per un període de quatre anys, sens perjudici que les per-
sones membres puguin ser renovades, sempre que disposin de la representació re-
querida.

Les vacants que es produeixin a les vocalies es cobreixen d’acord amb la forma 
de designació per al temps que resti de mandat.

En la seva composició el Consell Rector s’ha d’atenir al principi de representa-
ció paritària de dones i homes, d’acord amb allò que estableix l’article 12 de la Llei 
17/2015, del. 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

[...]
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Apartat 4
No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 30 i 34.

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 25 i 
31 i el text del projecte amb el redactat següent:

«d) Vuit vocals en representació dels ens locals, proposats quatre per l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques i quatre per la Federació de Municipis de 
Catalunya. Un dels vuit vocals en representació dels ens locals ha d’exercir les fun-
cions de vicepresident o vicepresidenta segona, proposat de comú acord per aques-
tes dues organitzacions associatives d’ens locals. Un dels vuit vocals als que es refe-
reix aquest punt serà un representant de l’Ajuntament de Barcelona.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 27 i 
28 i el text del projecte amb el redactat següent:

«e) Nou vocals en representació i a proposta dels departaments de la Generalitat 
competents en matèries relacionades amb la salut pública, que representin les àrees 
de gestió més implicades en la salut pública.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 29 i 
32 i el text del projecte amb el redactat següent:

«e bis) El Consell Rector comptarà amb un membre representant de les Societats 
Científiques que s’elegirà d’entre els seus membres presents en el consell assessor.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 24, 26 i 33.

TEXT PRESENTAT

Article 6. Funcions del Consell Rector
6.1 El Consell Rector és l’òrgan de govern encarregat de fixar les directrius ge-

nerals d’actuació i d’exercir el control superior de la gestió de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya.

6.2 Corresponen al Consell Rector les funcions següents:
a) Fixar els criteris generals d’actuació de l’Agència, d’acord amb les directrius 

del departament competent en matèria de salut.
b) Aprovar la proposta de contracte programa.
c) Aprovar el conveni marc de relacions amb les organitzacions associatives 

d’ens locals més representatives de Catalunya.
d) Aprovar els programes anuals d’actuació i d’inversions generals de l’Agència.
e) Aprovar la proposta d’avantprojecte de pressupost.
f) Aprovar els comptes anuals i la memòria de gestió de cada exercici.
g) Aprovar la proposta de cartera de serveis de salut pública.
h) Aprovar la relació d’activitats i serveis per a proveir els serveis mínims obli-

gatoris que són competència dels ens locals.
i) Avaluar periòdicament els programes d’actuació i grau d’assoliment dels ob-

jectius de l’Agència.
j) Avaluar anualment la situació de la salut pública i elaborar-ne un informe es-

pecífic, que s’ha de presentar al departament competent en matèria de salut i al Par-
lament de Catalunya.

k) Aprovar els acords i convenis de col·laboració amb altres entitats.
l) Aprovar la proposta de preus públics i taxes per la prestació de serveis.
m) Aprovar el reglament de funcionament intern del mateix Consell Rector.
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n) Proposar al conseller o consellera del departament competent en matèria de 
salut per a la seva tramitació posterior l’aprovació de les característiques i destinació 
de les operacions de crèdit i l’aprovació d’operacions d’endeutament d’acord amb el 
que estableix la Llei de finances públiques de Catalunya.

o) Aprovar la proposta d’estructura orgànica de l’entitat que s’ha d’incloure en els 
seus estatuts i la proposta de relació de llocs de treball.

p) Aprovar les propostes normatives en les matèries subjectes a l’àmbit compe-
tencial de l’Agència.

q) Qualsevol altra funció no assignada expressament per aquesta Llei a altres 
òrgans de l’Agència.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
No hi ha cap esmena presentada.

Apartat 2
Lletra A a Q
No hi ha cap esmena presentada.

Addició de noves lletres
Esmena 35
GP de Ciutadans (12)
D’addició d’una nova lletra r al punt 6.2, que quedaria redactat de la següent 
manera

r) Garantir la igualtat i l’equitat entre els ciutadans de diferents territoris.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 35.

TEXT PRESENTAT

Article 7. Funcions del president o presidenta del Consell Rector
7.1 Són funcions del president o presidenta del Consell Rector:
a) Assumir la representació institucional de l’Agència de Salut Pública de Cata-

lunya, sens perjudici de les funcions de representació que s’assignen al director o 
directora.

b) Convocar les reunions del Consell Rector
c) Presidir les sessions del Consell Rector, dirigir-ne les deliberacions i dirimir 

els empats amb vot de qualitat.
7.2 El president o presidenta del Consell Rector pot delegar expressament les 

funcions representatives que cregui convenients en el vicepresident primer o vice-
presidenta primera.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.
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TEXT PRESENTAT

Article 8. La Direcció
8.1 La persona titular de la Direcció de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 

n’assumeix la direcció i la gestió ordinària, d’acord amb els criteris d’actuació fixats 
pel Consell Rector, de qui n’exerceix la representació en relació amb l’execució dels 
acords adoptats.

8.2 La persona titular de la Direcció té rang orgànic de director o directora ge-
neral i és nomenat pel Govern, a proposta del conseller o consellera competent en 
matèria de salut.

8.3 La persona titular de la Direcció resta sotmesa al règim d’incompatibilitats 
d’alts càrrecs de la Generalitat.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
No hi ha cap esmena presentada.

Apartat 2
Esmena 36
GP Socialistes i Units per Avançar (14)
D’addició d’un incís a l’apartat 2 de l’article 8

Article 8. La Direcció
[...]
8.2 La persona titular de la Direcció té rang orgànic de director o directora ge-

neral i és nomenat pel Govern, a proposta del conseller o consellera competent en 
matèria de salut, havent escoltat el Consell Rector.

[...]

Apartat 3
No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 36.

TEXT PRESENTAT

Article 9. Funcions de la Direcció
Corresponen a la persona titular de la Direcció de l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya les funcions següents:
a) Executar els acords que adopta el Consell Rector.
b) Elevar al Consell Rector per a la seva deliberació i aprovació totes aquelles 

propostes d’acords que són competència d’aquell òrgan de direcció.
c) Formular els comptes anuals i la proposta de memòria de gestió.
d) Exercir la direcció del personal i dels serveis que integren l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya.
e) Actuar com a òrgan de contractació de l’Agència amb subjecció a la legislació 

de contractes del sector públic.
f) Exercir les funcions d’òrgan de contractació patrimonial.
g) Coordinar, inspeccionar i avaluar els òrgans de l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya.
h) Donar instruccions relatives a la organització i el funcionament de l’Agència 

de Salut Pública de Catalunya.
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i) Gestionar els recursos econòmics, autoritzar les despeses i ordenar els paga-
ments dins els límits fixats pel Consell Rector.

j) Assumir la representació legal de l’Agència de Salut Pública de Catalunya en 
tota mena d’actuacions, llevat de la representació i la defensa en judici que li poden 
ser delegades pel president o presidenta del Consell Rector.

k) Aplicar els criteris d’actuació de l’Agència de Salut Pública d’acord amb les 
directrius del Consell Rector.

l) Exercir la potestat sancionadora i d’autoritat sanitària d’acord amb el que esta-
bleix la Llei de salut pública, la normativa sectorial i la resta de disposicions legals 
relatives al procediment administratiu i el procediment sancionador.

m) Aquelles altres funcions que li encomani el president o presidenta del Con-
sell Rector.

ESMENES PRESENTADES

Lletres A, B i C
No hi ha cap esmena presentada.

Lletra D
Esmena 37
GP Socialistes i Units per Avançar (15)
De modificació de la lletra d de l’article 9

Article 9. Funcions de la Direcció
Corresponen a la persona titular de la Direcció de l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya les funcions següents:
[...]
d) Dirigir i gestionar els recursos humans i els serveis que integren l’Agència 

de Salut Pública de Catalunya en el marc dels paràmetres que determini el Consell 
Rector.

[...]

Lletres E a M
No hi ha cap esmena presentada.

Addició de noves lletres
Esmena 38
GP Socialistes i Units per Avançar (16)
D’addició d’una nova lletra m bis a l’article 9

Article 9. Funcions de la Direcció
Corresponen a la persona titular de la Direcció de l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya les funcions següents:
[...]
m bis) Supervisar el procés de selecció de personal i elevar al Consell Rector les 

propostes de nomenament i, si s’escau, de separació dels professionals de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya.

Addició de nous articles
Esmena 39
GP de Catalunya en Comú Podem (8)
D’addició d’un punt 9 bis

Article 9 bis. Els òrgans de participació
1. El Consell de Participació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i els 

consells de salut dels governs territorials de salut són òrgans de participació activa 
que exerceixen funcions de participació ciutadana, assessorament, consulta i segui-
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ment sobre qüestions relacionades amb la salut pública i la salut en general a fi de 
cooperar en la consecució dels objectius que els són propis.

2. El Consell de Participació és format pels membres següents:
a) El vicepresident primer o vicepresidenta primera del Consell Rector, que el 

presideix.
b) El director o directora de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
c) Un nombre de vocals designats pel conseller o consellera del departament 

competent en matèria de salut, a proposta del Consell Rector, entre representants 
de l’àmbit acadèmic i educatiu, de les organitzacions de consumidors i usuaris, del 
moviment veïnal, de les entitats de salut pública i de la seguretat alimentària, de les 
corporacions professionals, de les societats científiques, de les organitzacions em-
presarials, sindicals i socials més representatives en qualsevol àmbit d’activitat re-
lacionat amb la salut pública, dels ens locals i de la Generalitat.

3. Els estatuts de l’Agència de Salut Pública de Catalunya han de determinar la 
composició, el sistema de designació dels membres, l’organització, les funcions i les 
normes de funcionament del Consell de Participació.

Esmena 40
GP Socialistes i Units per Avançar (17)
D’addició d’un nou article 9 bis

9 bis. Consell Assessor de Salut Publica
1. D’acord amb l’establert en l’article 4.2 es crea un Consell Assessor de Salut 

Publica com a òrgan consultor sobre els aspectes tècnics i científics de la salut pu-
blica.

2. Sens perjudici del que disposin el Estatuts de l’Agencia de Salut Publica de 
Catalunya sobre les funcions, composició i regim de funcionament del Consell As-
sessor, el mateix estarà format per persones expertes i de reconeguda solvència en 
l’àmbit de la salut pública, nomenades pel conseller o consellera del Departament 
competent en matèria de salut. Escoltat el Consell Rector haurà de:

a) Assessorar als òrgans de govern de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
en les qüestions relacionades amb la salut pública.

b) Emetre dictàmens sobre aspectes relacionats amb la salut pública que li enco-
mani el Consell rector.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 39 i 
40 i el text del projecte que consisteix en afegir dos nous articles amb el redactat 
següent:

«Article 9 bis. Els òrgans de participació
1. El Consell de Participació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i els 

consells de salut a nivell territorial són òrgans de participació activa que exercei-
xen funcions de participació ciutadana, assessorament, consulta i seguiment sobre 
qüestions relacionades amb la salut pública i la salut en general a fi de cooperar en 
la consecució dels objectius que els són propis.

3. Els estatuts de l’Agència de Salut Pública de Catalunya han de determinar la 
composició, el sistema de designació dels membres, l’organització, les funcions i les 
normes de funcionament del Consell de Participació.

»Article 9.ter. Consell Assessor de Salut Publica
1. D’acord amb l’establert en l’article 4.2 es crea un Consell Assessor de Salut 

Publica com a òrgan consultor sobre els aspectes tècnics i científics de la salut pu-
blica.

2. Sens perjudici del que disposin el Estatuts de l’Agencia de Salut Publica de 
Catalunya sobre les funcions, composició i regim de funcionament del Consell As-



BOPC 306
8 d’abril de 2019

3.01.01. Projectes de llei 40

sessor, el mateix estarà format per persones expertes i de reconeguda solvència en 
l’àmbit de la salut pública, nomenades pel conseller o consellera del Departament 
competent en matèria de salut. Escoltat el Consell Rector haurà de:

a) Assessorar als òrgans de govern de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
en les qüestions relacionades amb la salut pública.

b) Emetre dictàmens sobre aspectes relacionats amb la salut pública que li enco-
mani el Consell rector.

4. El consell assessor ha d’escollir d’entre els seus membres de les societats cien-
tífiques el membre del consell rector a què fa referència la lletra e bis de l’article 5.»

La ponent del GP PSC-Units anuncia la retirada de les esmenes 37 i 38.

TEXT PRESENTAT

Article 10. Organització territorial
10.1 L’Agència de Salut Pública s’ordena, a nivell territorial, en demarcacions 

anomenades serveis regionals, que són estructures desconcentrades de l’Agència i 
territorialment coincidents amb les regions sanitàries del Servei Català de la Salut.

10.2 Els serveis regionals han de tenir una dotació suficient i adequada de re-
cursos humans i econòmics per complir les activitats de salut pública al territori 
respectiu.

10.3 Davant els serveis regionals hi ha un director o directora que n’assumeix la 
direcció i gestió ordinària.

10.4 Els serveis regionals han de dur a terme, al territori respectiu, les presta-
cions de salut pública que estableix la Llei de salut pública, subjectant-se als criteris 
d’actuació que estableix el Consell Rector i a les directrius del director o directora 
de l’Agència. A aquests efectes, cadascun d’ells s’han d’organitzar en equips territo-
rials de salut pública definit l’equip com el conjunt de professionals de la salut públi-
ca que fa actuacions relatives a la promoció i la protecció de la salut, la prevenció de 
la malaltia i la vigilància de la salut pública, d’una manera integrada.

10.5 Els estatuts de l’Agència han d’establir l’estructura, organització i funcions 
dels serveis regionals.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

Addició de nous articles
Esmena 41
GP de Catalunya en Comú Podem (9)
D’addició d’un article 10 bis

Article 10 bis. Les direccions dels serveis regionals
1. Les direccions dels serveis regionals assumeixen la direcció i la gestió del ser-

vei regional respectiu, subjectant-se als criteris d’actuació que estableix el Consell 
Rector i a les directrius del director o directora de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya, i executen els acords que aquests adopten en l’àmbit de competències 
respectiu.

2. El nomenament i la separació dels directors o directores dels serveis regio-
nals corresponen al conseller o consellera del departament competent en matèria 
de salut, a proposta del Consell Rector de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

3. Les direccions dels serveis regionals són els representants del departament 
competent en matèria de salut en els consells rectors dels governs territorials de sa-
lut de llur regió, on defensen les polítiques de salut pública, d’acord amb les direc-
trius del departament competent en matèria de salut.

4. Els estatuts de l’Agència de Salut Pública de Catalunya han d’establir les fun-
cions de les direccions dels serveis regionals.
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Esmena 42
GP Socialistes i Units per Avançar (18)
D’addició d’un nou article 10 bis

10 bis. Els sectors i els equips de salut pública
1. Els serveis regionals s’ordenen en subunitats territorials denominades sectors 

i s’han d’adaptar als àmbits territorials en que s’organitza el Servei Català de la 
Salut.

2. El sector és la unitat territorial elemental on s’acompleixen, amb caràcter pre-
ferent, les activitats de salut pública. En cada sector actua un equip territorial de 
salut pública.

3. L’equip territorial de salut pública és el conjunt de professionals de la salut 
pública que fa actuacions relatives a la promoció i la protecció de la salut, la pre-
venció de la malaltia i la vigilància de la salut pública d’una manera integrada, en 
la xarxa de serveis atenció sanitària i comunitària del territori.

4. Pel que fa a l’acompliment de les activitats de promoció i protecció de la salut, 
prevenció de la malaltia i vigilància de la salut pública, l’equip territorial de salut 
pública treballa coordinadament amb els recursos municipals de salut pública, amb 
els equips d’atenció primària de les àrees bàsiques de salut, i amb la resta de serveis 
relacionats amb la salut pública.

5. La composició, les funcions i l’organització dels equips territorial de salut pu-
blica s’han de delimitar per reglament.

Esmena 43
GP de Catalunya en Comú Podem (10)
D’addició d’un nou article 10 ter

Article 10 ter. Els sectors i els equips de salut pública
1. Els serveis regionals s’ordenen en subunitats territorials denominades sectors 

i s’han d’adaptar als àmbits territorials en què s’organitza el Servei Català de la 
Salut.

2. El sector és la unitat territorial elemental on s’acompleixen, amb caràcter pre-
ferent, les activitats de salut pública. En cada sector actua un equip territorial de 
salut pública.

3. L’equip territorial de salut pública és el conjunt de professionals de la salut pú-
blica que fa actuacions relatives a la promoció i la protecció de la salut, la prevenció 
de la malaltia i la vigilància de la salut pública, d’una manera integrada.

4. Pel que fa a l’acompliment de les activitats de promoció i protecció de la salut, 
prevenció de la malaltia i vigilància de la salut pública, l’equip territorial de salut 
pública treballa coordinadament amb els recursos municipals de salut pública, amb 
els equips d’atenció primària de les àrees bàsiques de salut, amb les unitats de me-
dicina preventiva i salut pública dels hospitals on n’hi hagi, i amb els altres serveis 
i entitats relacionats amb la salut pública en aquell territori.

5. L’equip territorial de salut pública és pluridisciplinari i les persones que el 
componen han d’exercir llurs funcions de manera col·laborativa per a assegurar el 
compliment i la continuïtat de les activitats que estableix la cartera de serveis de 
l’àmbit territorial respectiu, sens perjudici de les funcions reservades legalment als 
professionals amb una titulació específica.

6. Al capdavant de l’equip territorial de salut pública hi ha d’haver un profes-
sional o una professional responsable, que n’ha de dirigir el funcionament i n’ha 
d’assegurar la coordinació amb les altres estructures del sistema sanitari, amb els 
ens locals de l’àmbit respectiu i amb altres serveis i entitats relacionats amb la salut 
pública d’aquell territori.

7. La composició, les funcions i l’organització dels equips territorials de salut pú-
blica s’han de delimitar per reglament.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 41, 42 
i 43 i el text del projecte amb el redactat següent:

«Article 10. Organització territorial
10.1 L’Agència de Salut Pública s’ordena, a nivell territorial, en demarcacions 

anomenades serveis regionals, que són estructures desconcentrades de l’Agència i 
territorialment coincidents amb les regions sanitàries del Servei Català de la Salut.

10.2 Els serveis regionals han de tenir una dotació suficient i adequada de re-
cursos humans i econòmics per complir les activitats de salut pública al territori 
respectiu.

10.3 Davant els serveis regionals hi ha un director o directora que n’assumeix la 
direcció i gestió ordinària.

10.3 bis. El nomenament i la separació dels directors o directores dels serveis re-
gionals corresponen al conseller o consellera del departament competent en matèria 
de salut, a proposta del Consell Rector de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

10.4 Els serveis regionals han de dur a terme, al territori respectiu, les presta-
cions de salut pública que estableix la Llei de salut pública, subjectant-se als criteris 
d’actuació que estableix el Consell Rector i a les directrius del director o directora 
de l’Agència. A aquests efectes, cadascun d’ells s’han d’organitzar en equips territo-
rials de salut pública definit l’equip com el conjunt de professionals de la salut públi-
ca que fa actuacions relatives a la promoció i la protecció de la salut, la prevenció 
de la malaltia i la vigilància de la salut pública, d’una manera integrada.

10.4 bis L’equip territorial de salut pública és el conjunt de professionals de la 
salut pública que fa actuacions relatives a la promoció i la protecció de la salut, la 
prevenció de la malaltia i la vigilància de la salut pública d’una manera integrada, 
en la xarxa de serveis atenció sanitària i comunitària del territori.

10.4. ter Pel que fa a l’acompliment de les activitats de promoció i protecció de la 
salut, prevenció de la malaltia i vigilància de la salut pública, l’equip territorial de 
salut pública treballa coordinadament amb els recursos municipals de salut pública, 
amb els equips d’atenció primària de les àrees bàsiques de salut, amb les unitats de 
medicina preventiva i salut pública dels hospitals on n’hi hagi, i amb els altres ser-
veis i entitats relacionats amb la salut pública en aquell territori.

10.4. quater. L’equip territorial de salut pública és pluridisciplinari i les persones 
que el componen han d’exercir llurs funcions de manera col·laborativa per a assegu-
rar el compliment i la continuïtat de les activitats que estableix la cartera de serveis 
de l’àmbit territorial respectiu, sens perjudici de les funcions reservades legalment 
als professionals amb una titulació específica.»

TEXT PRESENTAT

Capítol III. Règim de personal, patrimonial, econòmic, i d’impugnació 
d’actes

Article 11. Recursos humans
11.1 L’Agència de Salut Pública ha de el tenir personal funcionari i laboral sufi-

cient per dur a terme les activitats que té assignades.
11.2 En tots els casos, els llocs de treball que comportin l’exercici de funcions 

d’autoritat han de ser proveïts per personal funcionari.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.
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TEXT PRESENTAT

Article 12. Patrimoni
12.1 El patrimoni de l’Agència és constituït pel patrimoni propi i l’adscrit. L’ads-

crit és integrat pels béns i els drets que li són adscrits per part de la Generalitat de 
Catalunya o una altra administració pública. L’adscripció no implica la transmissió 
del domini ni la desafectació dels béns. El patrimoni propi és constituït pels béns i 
els drets que produeixi, adquireixi o rebi per qualsevol títol.

12.2 Els béns i drets que la Generalitat adscrigui a l’Agència li han de revertir 
en les mateixes condicions que tenien en produir-se l’adscripció. A més, s’han d’uti-
litzar exclusivament per als fins que determina l’adscripció atès que en cas contrari 
s’hauran d’incorporar al patrimoni de la Generalitat. Pel que fa als béns i drets pro-
cedents dels ens locals, s’ha d’aplicar el conveni d’adscripció corresponent.

12.3 El patrimoni de l’Agència afecte a l’exercici de les seves funcions té la con-
sideració de domini públic com a patrimoni afectat a un servei públic i, com a tal, 
gaudeix de les exempcions tributàries que corresponen als béns d’aquesta naturalesa.

12.4 S’entén implícita la utilitat pública en relació amb l’expropiació d’immobles 
pel que fa a les obres i els serveis de l’Agència.

12.5 El règim patrimonial aplicable a l’Agència serà el que estableix la normativa 
patrimonial aplicable a les entitats del sector públic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article 13. Recursos econòmics
Els recursos econòmics de l’Agència de Salut Pública de Catalunya són els se-

güents:
a) Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 

de les seves competències.
b) Les assignacions per a la prestació de la cartera de serveis de salut pública, 

procedents del contracte programa aprovat pel Govern i formalitzat entre l’Agència, 
el departament competent en matèria de salut i el Servei Català de la Salut.

c) Les assignacions per a la prestació d’activitats i serveis de salut pública subs-
crits entre l’Agència i departaments de la Generalitat altres que el departament com-
petent en matèria de salut.

d) Les contraprestacions que els ens locals efectuïn amb càrrec a llurs pressupos-
tos, en els termes dels convenis de col·laboració establerts amb l’Agència.

e) Els rendiments procedents dels béns i els drets propis o adscrits.
f) Les taxes i els preus públics derivats de l’exercici de la seva activitat que li 

corresponguin.
g) Els ingressos procedents de sancions administratives i els derivats de resolu-

cions judicials que li corresponguin.
h) Els préstecs que li siguin concedits.
i) Les subvencions, les donacions i qualsevol altra aportació voluntària d’entitats 

i particulars.
j) Els ingressos procedents de projectes o encàrrecs d’activitats o serveis que rebi.
k) Els altres recursos que hom li atribueixi expressament.
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ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article 14. Contracte programa
14.1 El departament competent en matèria de salut, com a garant superior de l’ús 

eficient i equitatiu dels recursos públics, ha de garantir que el model de contracta-
ció amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya respongui a les seves polítiques 
generals.

14.2 El contracte programa aprovat pel Govern i subscrit entre el departament 
competent en matèria de salut, el Servei Català de la Salut i l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya ha de tenir una durada màxima de cinc anys i ha d’incloure al-
menys els aspectes següents:

a) La relació de serveis i activitats que ha de prestar l’Agència, llur avaluació eco-
nòmica, i els recursos assignats.

b) Els requisits i les condicions en què s’han de prestar els serveis i activitats, te-
nint en compte les especificitats territorials.

c) Els objectius a assolir, els resultats esperats, els indicadors, els instruments de 
seguiment i control de resultats i el marc de responsabilitats de l’Agència.

d) El termini de vigència.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article 15. Pressupost
15.1 El pressupost de l’Agència de Salut Pública de Catalunya es regeix per la 

normativa reguladora de les finances públiques i per les successives lleis de pressu-
postos de la Generalitat.

15.2 El pressupost s’ha d’orientar d’acord amb les determinacions del Pla de salut 
de Catalunya, el Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública i el Pla de 
Seguretat Alimentària, ha d’incloure el desglossament adequat dels programes per 
serveis regionals i ha de planificar els mecanismes necessaris per avançar en la seva 
elaboració i execució amb perspectiva de gènere.

15.3 D’acord amb la normativa aplicable a les disposicions pressupostàries, el 
Consell Rector, a proposta del director o directora pot acordar transferències de crè-
dit dins el pressupost de l’Agència.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.
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TEXT PRESENTAT

Article 16. Règim de contractació
El règim de contractació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya es regeix 

per la normativa de contractació del sector públic.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article 17. Règim comptable
El règim comptable de l’Agència de Salut Pública de Catalunya es regeix per les 

disposicions previstes a la normativa reguladora de les finances públiques per a les 
entitats autònomes administratives.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article 18. Règim d’impugnació d’actes
18.1 Les persones interessades poden interposar recurs contra els actes adminis-

tratius de l’Agència de Salut Pública de Catalunya en els casos, terminis i formes 
mateixos que els establerts per la legislació de procediment administratiu.

18.2 Els acords del Consell Rector i les resolucions de la persona titular de la 
Direcció de l’Agència poden ser objecte de recurs d’alçada davant el conseller o 
consellera del departament competent en matèria de salut i els actes dictats pels òr-
gans dels serveis regionals poden ésser objecte de recurs d’alçada davant el direc-
tor o directora de l’Agència. Les resolucions, exhaureixen, en ambdós casos, la via 
administrativa.

18.3 En els actes dictats en l’àmbit de competència municipal és aplicable la le-
gislació municipal i de règim local.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Disposicions addicionals

Primera. Adscripció de béns
S’adscriuen a l’Agència els béns de l’Administració de la Generalitat de Cata-

lunya i de les entitats del seu sector públic afectats a les funcions que desenvolupa 

Fascicle segon
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l’Agència. Els béns de domini públic conserven aquesta naturalesa i les exempcions 
fiscals i econòmiques que puguin tenir reconegudes. El decret d’aprovació dels Es-
tatuts de l’Agència concretarà els béns objecte d’adscripció i el procediment mitjan-
çant el qual es formalitzarà, que necessàriament haurà de reflectir la seva valoració 
econòmica.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Segona. Subrogació
1 L’Agència se subrogarà en els drets i obligacions de contingut econòmic de 

l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic afectats a les 
funcions que desenvolupa l’Agència, la qual cosa es concretarà en la disposició que 
aprovi els seus estatuts.

2. L’Agència se subrogarà en la posició jurídica de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic pel que fa als drets i obli-
gacions que li corresponguin en l’àmbit de les funcions que l’Agència assumeix, la 
qual cosa es concretarà en la disposició que aprovi els seus estatuts.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Tercera. Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barcelona
L’Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barcelona assumeix les funcions 

de l’Agència de Salut Pública de Catalunya pel que fa a la ciutat de Barcelona.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 44
GP de Catalunya en Comú Podem (11)
De supressió d’una part de la disposició addicional tercera

Tercera. Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barcelona
L’Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barcelona assumeix les funcions 

de l’Agència de Salut Pública de Catalunya pel que fa a la ciutat de Barcelona.

Esmena 45
GP Socialistes i Units per Avançar (19)
De supressió a la disposició addicional tercera

Tercera. Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barcelona
L’Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barcelona assumeix les funcions 

de l’Agència de Salut Pública de Catalunya pel que fa a la ciutat de Barcelona.
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Esmena 46
GP de Ciutadans (13)
De supressió parcial de la disposició addicional tercera, que quedaria redactada 
de la següent manera

Tercera. Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barcelona
L’Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barcelona assumeix les funcions 

de l’Agència de Salut Pública de Catalunya pel que fa a la ciutat de Barcelona.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 44, 45 i 46.

TEXT PRESENTAT

Quarta. El Consell General d’Aran
A la Vall d’Aran, les funcions de salut pública, assumides per l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya, d’acord amb aquesta llei, són exercides pel Consell General 
d’Aran, en virtut del Decret 354/2001, del 18 de desembre, de transferència de com-
petències de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau dera Val d’Aran en ma-
tèria de sanitat, d’acord amb la Llei 16/1990, del 13 de juliol, sobre el règim especial 
de la Vall d’Aran, o la disposició legal que la modifiqui o la derogui.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica consistent en substituir 
el text «[...] en virtut del Decret 354/2001, del 18 de desembre, de transferència de 
competències de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau dera Val d’Aran 
en matèria de sanitat, d’acord amb la Llei 16/1990, del 13 de juliol, sobre el règim 
especial de la Vall d’Aran, o la disposició legal que la modifiqui o la derogui.» pel 
text següent «[...] d’acord amb el que s’estableix en la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del 
règim especial d’Aran.»

TEXT PRESENTAT

Cinquena. Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública
Les referències que a l’Exposició de motius i a l’article 4 de la Llei 18/2009, del 

22 d’octubre, de salut pública, es fan al Pla Interdepartamental de Salut Pública 
s’han d’entendre fetes al Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Sisena. Entrada en funcionament i integració de personal
1. L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha d’entrar en funcionament en el ter-

mini màxim d’un any comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
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2. El personal funcionari, de carrera i interí, i laboral que a la data d’entrada en 
funcionament l’Agència de Salut Pública de Catalunya presti serveis en el departa-
ment competent en matèria de salut i porti a terme funcions coincidents o vincula-
des a les que d’acord amb aquesta Llei assumeix l’Agència s’integrarà en l’Agència 
de Salut Pública mantenint la seva condició originària i en les mateixes condicions 
que els són aplicables en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
No hi ha cap esmena presentada.

Apartat 2
Esmena 47
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
D’addició a l’article 2 de la Disposició Addicional Sisena

2. El personal funcionari, de carrera i interí, i laboral que a la data d’entrada en 
funcionament l’Agència de Salut Pública de Catalunya presti serveis en el departa-
ment competent en matèria de salut i porti a terme funcions coincidents o vincula-
des a les que d’acord amb aquesta Llei assumeix l’Agència s’integrarà en l’Agència de 
Salut Pública mantenint la seva condició originària i en les mateixes condicions que 
els són aplicables en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Tot el personal que desenvolupi activitats als Departaments o qualsevol altra 
unitat administrativa on presti serveis el personal que porti a terme funcions coin-
cidents o vinculades a les que d’acord a aquesta Llei assumeix l’Agència s’integrarà 
a l’Agència de Salut Pública.

La forma d’integració del personal d’aquest article significa el reconeixement de 
successió o subrogació amb tots els efectes jurídics que es puguin derivar.

Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 48
GP Socialistes i Units per Avançar (20)
D’addició d’una nova disposició addicional sisena bis

Sisena bis
En la composició dels òrgans de govern, així com dels òrgans de participació co-

munitària i d’assessorament tècnic i científic, determinats en l’article 4 apartats 1 i 2, 
s’aplicaran els criteris de paritat de dones i homes, d’acord amb allò que estableix 
l’article 12 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Esmena 49
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (7)
D’addició d’una nova disposició addicional setena

Setena
Els òrgans que es derivin de la present norma no es podran constituir fins donar 

compliment a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes 
pel que fa a la paritat mínima.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 47.

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena transaccional entre les esmenes 
48 i 49 i el text del projecte de llei amb el redactat següent:

«Els òrgans de govern, així com dels òrgans de participació comunitària i asses-
sorament tècnic i científic, determinants en l’article 4 apartats 1 i 2, no es podran 
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constituir ni renovar fins donar compliment a la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de 
dones i homes pel que fa a la paritat mínima.»

TEXT PRESENTAT

Disposició transitòria

Única. Funcions dels òrgans afectats fins a l’entrada en funcionament
Els òrgans i les unitats administratives del departament competent en matèria de 

salut afectats per la creació de l’Agència han de continuar complint llurs funcions 
fins a l’entrada en funcionament de l’entitat.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Disposicions finals

Primera. Desplegament Reglamentari
1. El Govern, en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 

ha d’aprovar els estatuts de l’Agencia de Salut Pública de Catalunya, que han de des-
envolupar la regulació dels òrgans de govern, de participació i d’assessorament, així 
com l’estructura orgànica, central i territorial, de l’entitat.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya adquirirà personalitat jurídica en el mo-
ment en què entri en vigor el decret pel qual s’aprovin els seus estatuts.

2. El Govern, en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 
ha d’aprovar el decret d’adaptació de l’estructura del departament competent en ma-
tèria de salut al que estableix aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Segona. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.
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TEXT PRESENTAT

Exposició de motius
L’article 150 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a la 

Generalitat, en matèria d’organització de la seva Administració, la competència ex-
clusiva sobre l’estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament 
i l’articulació territorial; així com sobre les diverses modalitats organitzatives i ins-
trumentals per a l’actuació administrativa.

D’altra banda, d’acord amb l’article 162.3 b) de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya, la Generalitat té la competència compartida en matèria d’ordenació, planifica-
ció, determinació, regulació i execució de les mesures i les actuacions destinades a 
preservar, protegir i promoure la salut pública en tots els àmbits, incloent-hi la salut 
laboral, la sanitat animal amb efectes sobre la salut humana, la sanitat alimentària, 
la sanitat ambiental i la vigilància epidemiològica.

La Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, va completar la integració i 
la reforma dels serveis de salut pública a Catalunya i va configurar un nou marc or-
ganitzatiu de la salut pública per tal de garantir el màxim grau de vigilància de la 
salut, de promoció de la salut individual i col·lectiva, de prevenció de la malaltia i la 
protecció de la salut; tot impulsant la coordinació i la col·laboració dels organismes 
i les administracions públiques implicades.

Aquesta Llei preconitzava que la integració dels diferents serveis de salut pública 
es fes dins d’organitzacions executives, àgils i flexibles amb capacitat per a mobilit-
zar la cooperació intersectorial i interadministrativa i alhora fomentar al màxim les 
aliances comunitàries.

Per aquest motiu es va optar pel model d’agència –l’anomenada Agència de Salut 
Pública de Catalunya (ASPCAT)–, dotada de personalitat jurídica pròpia, autono-
mia de gestió i amb una cartera de serveis clarament definida.

Un altre element bàsic configurat a la precitada llei, va ser la desconcentració de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya per mitjà de la seva estructura regional i 
territorial, amb l’objectiu de garantir l’equitat en la gestió dels riscos per a la salut, 
amb una atenció especial al territori i a l’àmbit local. Aquest nivell regional tenia 
com a objectiu garantir l’enllaç de l’estructura central i els equips territorials de sa-
lut pública, essent alhora un facilitador i coordinador a nivell territorial.

Tanmateix, mitjançant la Llei 2/2014, 27 de gener, de mesures fiscals, adminis-
tratives, financeres i del sector públic, es va extingir, amb efectes de l’1 de febrer 
de 2014, la personalitat jurídica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i es va 
atribuir a l’estructura del departament competent en matèria de salut els objectius 
i les funcions assignades a l’ens suprimit, tot preveient la integració en l’estructu-
ra departamental del personal, del patrimoni i del pressupost de l’ens extingit. En 
conseqüència es derogà tota la regulació de la Llei concernent les característiques 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya com a ens (naturalesa jurídica, objecte, 
funcions, formes de gestió, estructura orgànica i territorial, règim jurídic, recursos 
humans, règim econòmic patrimoni i comptabilitat).

Durant aquests darrers anys, d’ençà de la modificació parcial de la Llei de salut 
pública, s’han produït diverses crisis de salut pública en l’àmbit nacional i internaci-
onal derivades en part a l’evolució social i tecnològica i al continu increment de mo-
bilitat de les persones, béns i mercaderies, dels moviments migratoris i la multicul-
turalitat associada. La resposta a aquestes crisis s’ha de fer de manera eficaç i àgil 
tant pel que fa a nivell central, com regional i local, tot impulsant de manera efectiva 
la coordinació intersectorial i interadministrativa. Aquest context ha fet evident la 
necessitat de recuperar l’Agència de Salut Pública de Catalunya, com a organització 
instrumental diferenciada de l’Administració de la Generalitat per tal de dotar d’efi-
càcia, agilitat i flexibilitat la resposta davant els reptes actuals i els del futur de la 
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salut pública. Alhora cal dotar l’estructura territorial d’elements de descentralització 
territorial com els serveis regionals.

En aquesta nova regulació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya s’ha optat 
per constituir-lo com a organisme autònom administratiu, tipologia que encaixa amb 
la naturalesa de les seves funcions, adscrit al departament competent en matèria de 
salut, que du a terme la direcció estratègica de les seves activitats, i n’avalua resul-
tats i el control d’eficàcia.

Tanmateix, la composició del Consell Rector de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya, màxim òrgan de govern de l’Agència, permet garantir una major acció 
intersectorial i interadministrativa per assolir els objectius actuals i futurs de pro-
moció de la salut i prevenció de la malaltia, de vigilància de la salut i de protecció 
de la salut.

Finalment, escau assenyalar que en l’elaboració i tramitació d’aquesta iniciativa 
legislativa pel Govern, s’han tingut en compte els principis de bona regulació que 
han d’informar l’exercici de la iniciativa legislativa, com ara els principis de neces-
sitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, cercant 
la racionalització i optimització de l’exercici de les competències que ostenta la Ge-
neralitat de Catalunya en matèria de salut pública, i dels recursos públics correspo-
nents, la transparència en totes les fases de tramitació de la norma, la valoració de 
cada una de les aportacions rebudes i la seguretat jurídica i proporcionalitat en les 
solucions adoptades.

ESMENES PRESENTADES

Paràgrafs primer a setè
No hi ha cap esmena presentada.

Paràgraf vuitè
Esmena 50
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
De supressió de l’exposició de motius

Exposició de motius
L’article 150 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a 

la Generalitat, en matèria d’organització de la seva Administració, la competència 
exclusiva sobre l’estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funciona-
ment i l’articulació territorial; així com sobre les diverses modalitats organitzatives 
i instrumentals per a l’actuació administrativa.

[...]
Durant aquests darrers anys, d’ençà de la modificació parcial de la Llei de salut 

pública, s’han produït diverses crisis de salut pública en l’àmbit nacional i interna-
cional derivades en part a l’evolució social i tecnològica i al continu increment de 
mobilitat de les persones, béns i mercaderies, dels moviments migratoris i la mul-
ticulturalitat associada. La resposta a aquestes crisis s’ha de fer de manera eficaç i 
àgil tant pel que fa a nivell central, com regional i local, tot impulsant de manera 
efectiva la coordinació intersectorial i interadministrativa. Aquest context ha fet 
evident la necessitat de recuperar l’Agència de Salut Pública de Catalunya, com a 
organització instrumental diferenciada de l’Administració de la Generalitat per tal 
de dotar d’eficàcia, agilitat i flexibilitat la resposta davant els reptes actuals i els del 
futur de la salut pública. Alhora cal dotar l’estructura territorial d’elements de des-
centralització territorial com els serveis regionals.

[...]
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Paràgraf novè
Esmena 51
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De supressió de part de l’exposició de motius

Exposició de motius
L’article 150 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a 

la Generalitat, en matèria d’organització de la seva Administració, la competència 
exclusiva sobre l’estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funciona-
ment i l’articulació territorial; així com sobre les diverses modalitats organitzatives 
i instrumentals per a l’actuació administrativa.

[...]
En aquesta nova regulació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya s’ha optat 

per constituir-lo com a organisme autònom administratiu, tipologia que encaixa amb 
la naturalesa de les seves funcions, adscrit al departament competent en matèria de 
salut, que du a terme la direcció estratègica de les seves activitats, i n’avalua resul-
tats i el control d’eficàcia.

[...]

Paràgrafs desè i onzè
No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 50 i 51.

TEXT PRESENTAT

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

Palau del Parlament, 26 de març de 2019
Jorge Soler González, GP Cs. Josep Riera i Font, GP JxCat. Gemma Espiga-

res Tribó, GP ERC. Assumpta Escarp Gibert, GP PSC-Units. Marta Ribas Frías, 
GP CatECP. Vidal Aragonés Chicharro, SP CUP-CC. Santi Rodríguez i Serra, SP 
PPC; diputats
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Projecte de llei d’ordenació del litoral
200-00007/12

NOMENAMENT D’UN RELATOR

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projecte de llei d’ordenació del 
litoral (tram. 200-00007/12) 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 relator el diputat 
Marc Sanglas i Alcantarilla.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2019
Marina Bravo Sobrino, GP Cs. Gemma Geis i Carreras, GP JxCat. Marc San-

glas i Alcantarilla, GP ERC. Jordi Terrades i Santacreu, GP PSC-Units. David Cid 
Colomer, GP CatECP. Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC. Santi Rodríguez i Serra, 
SP PPC; diputats

Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat 
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
200-00008/12

ACORD DEL PLE

Sessió 28, 03.04.2019, DSPC-P 46

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 d’abril de 2019, ha adoptat la Re-
solució 379/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 6/2019, del 
19 de març, sobre el restabliment del complement de productivitat variable del per-
sonal estatutari de l’Institut Català de la Salut (tram. 203-00014/12). Un cop validat 
aquest decret llei, i d’acord amb l’article 158.4 del Reglament, s’ha sotmès a votació 
la proposta de tramitar-lo com a projecte de llei, que ha estat aprovada per 62 vots a 
favor, 59 vots en contra i 3 abstencions.

Aquest acord del Ple dona lloc a la tramitació com a projecte de llei del 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. D’acord amb el dit 
article del Reglament, no s’hi poden presentar esmenes de devolució.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Article 158.4 del Reglament del Parlament.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT, EXCLUSIVAMENT 

AMB TEXT ALTERNATIU

Termini: atès el procediment d’urgència, 5 dies hàbils (del 09.04.2019 al 15.04.2019).
Finiment del termini: 16.04.2019; 10:30 h.

N. de la r.: El text del Decret llei, que es tramita com a Projecte de llei, va ésser pu-
blicat en el BOPC 297, del 28 de març de 2019, a la pàgina 124.
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i 
de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
202-00040/12

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 28, tinguda el 03.04.2019, DSPC-P 46.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.01.2019.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 09.04.2019 al 15.04.2019).
Finiment del termini: 16.04.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2006, de prestacions 
socials de caràcter econòmic
202-00054/12

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

D’acord amb l’article 138 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, es propo-
sarà al Ple que la Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2006, de prestaci-
ons socials de caràcter econòmic sigui tramitada pel procediment de lectura única.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2019.

Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
202-00055/12

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: GP JxCat, GP ERC (reg. 34828).
D’acord amb l’article 107 del Reglament, se n’acorda la tramitació pel procediment 
d’urgència i la reducció a la meitat dels terminis.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2019.
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Decret llei 7/2019, del 2 d’abril, de concessió d’un suplement de 
crèdit als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
203-00015/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 35620 / Coneixement: Presidència del Parlament, 04.04.2019

Acord: Es pren coneixement del Decret Llei 7/2019, de 2 d’abril, de concessió d’un su-
plement de crèdit als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, publicat 
al DOGC 7847, i es manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli 
pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el 
dia 5 d’abril de 2019.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 2 d’abril de 2019, s’ha pres, 

entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG19VEH0447 Projecte de decret llei de concessió d’un su-
plement de crèdit als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei 7/2019, de 2 d’abril, de concessió d’un suplement de crèdit 
als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

El president de la Generalitat de Catalunya,
Sia notori a tots els ciutadans i ciutadanes que el Govern ha aprovat i jo, d’acord 

amb el que estableix l’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promul-
go el següent

Decret llei

Exposició de motius
El Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019 no 

es va poder presentar al Parlament de Catalunya dins els terminis necessaris perquè 
s’aprovés i entrés en vigor l’1 de gener del 2019.

La Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats 
autònomes (LOFCA), modificada per la Llei orgànica 3/2009, de 18 de desembre, 
disposa, a l’article 21 apartat 2, que si els pressupostos no s’han aprovat abans del 
primer dia de l’exercici econòmic corresponent, automàticament, queda prorrogada 
la vigència dels anteriors.

En aquest mateix sentit, l’article 33 del text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix 
que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es conside-
ra prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials fins a 
l’aprovació i la publicació dels nous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
La darrera Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya aprovada és la Llei 
4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Durant aquests dos anys, des de l’aprovació del pressupost que es prorroga, han 
coincidit diversos factors que fan que els costos de prestar els serveis públics, en un 
nivell de servei equiparable al de 2017, s’hagin incrementat. D’una banda, la po-
blació de referència d’alguns serveis o ha augmentat (com per exemple la població 
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en edat escolar) o n’ha augmentat la complexitat del tractament (envelliment de la 
població), o el cost de produir aquests tractaments (tecnologia mèdica, nous me-
dicaments, etc.). D’altra banda, i després d’uns anys de contenció, s’han desplegat 
lleis que creen drets subjectius (la renda garantida de ciutadania) i han augmentat 
els preus de bona part dels subministraments i manteniments, després d’uns anys 
de contenció.

Un dels components de la despesa que ha experimentat un creixement més im-
portant ha estat el de personal. D’una banda, per l’efecte de l’increment de personal 
per atendre una població beneficiària en creixement (personal docent i personal sa-
nitari, bàsicament) i, de l’altra, per l’augment de les retribucions i dels costos de la 
Seguretat Social.

Després d’uns anys de congelació salarial, el 2016 i el 2017 es van incrementar 
les retribucions un 1%. El 9 de març de 2018, el Govern de l’Estat i les organitza-
cions sindicals van subscriure un acord per millorar l’ocupació pública i les condi-
cions de treball, pel qual s’acordaven increments salarials per als anys 2018, 2019 i 
2020 que podien arribar a un 1,95%, 2,75% i 3,85%, respectivament.

Cal dir que l’Administració de l’Estat pren aquesta decisió sense consultar la res-
ta d’administracions públiques que tenen un pes més important sobre les despeses 
de personal. Així, el pes de les despeses de personal de l’Administració General de 
l’Estat és del 19% del total d’administracions públiques, mentre que les comunitats 
autònomes representen el 61% del total. Per tant, aquest acord sindical té una reper-
cussió molt més important en les comunitats autònomes, sense que s’hagi previst 
cap recurs addicional per finançar-lo. En aquest sentit, s’ha de recordar, de nou, que 
el model de finançament autonòmic s’hauria d’haver revisat l’any 2014 i encara no 
hi ha data per a una revisió, cinc anys més tard.

L’impacte d’aquest increment salarial per als anys 2018 i 2019, tant directe (so-
bre els treballadors i treballadores del sector públic de la Generalitat) com indirecte 
(sobre els concerts educatius, sanitaris, de serveis socials i universitats) ascendeix a 
més de 650 M€.

A aquest impacte, s’hi ha de sumar el de l’augment de personal en l’àmbit d’edu-
cació general i sanitari (per l’augment de la població beneficiària), i el derivat de 
l’acord signat entre la Generalitat i els sindicats l’11 de desembre de 2018, per fer 
efectives les quantitats equivalents a una paga extra deixades de percebre pels treba-
lladors i treballadores de la Generalitat els anys 2013 i 2014, el 40% de les quals s’ha 
de fer efectiu durant el 2019. En aquest darrer punt, cal recordar que el Parlament de 
Catalunya ha adoptat diferents resolucions (resolucions 221/ XII de 20 de desembre 
de 2018, 333/XII, de 19 de març de 2019, 7/ XI, de 20 de gener de 2016, 410/XI de 
13 de desembre de 2016, entre d’altres) per les quals ha instat el Govern a arribar a 
acords per retornar als empleats i empleades públics drets econòmics, laborals i so-
cials suspesos. Finalment, cal fer esment de l’impacte de l’Acord de l’Institut Català 
de la Salut amb els representants sindicals, del 29 de novembre de 2018, que conté 
una sèrie de mesures com ara les relatives a la direcció per objectius, carrera profes-
sional, plantilla, modificació de complements als professionals d’atenció primària i 
incorporació de nous professionals per a l’atenció primària.

Per al 2019, el Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per 
a l’any 2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 
2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, ha establert 
l’increment de les retribucions del personal al servei de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya en un 2,25% respecte dels imports vigents a 31 de desembre 
de 2018, i aquest increment ja s’està abonant a tot el personal des del mes de ge-
ner. També es preveu, addicionalment, per a l’any 2019, un increment en funció del 
PIB, d’un 0,25% com a màxim, d’acord amb un increment del PIB igual o superior 
a un 2,5% i un increment retributiu addicional d’un 0,25 % de la massa salarial de 
2018, que s’ha de concretar als àmbits de negociació corresponents. També habilita 
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el retorn d’un 10% de les quantitats deixades de percebre el 2013, equivalents a una 
paga extra.

Altres modificacions normatives que tenen caràcter bàsic, com les del Reial de-
cret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria 
de retribucions en l’àmbit del sector públic, el Reial decret llei 28/2018, de 28 de 
desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en 
matèria social, laboral i d’ocupació i, més recentment, el Reial decret llei 8/2019, 
de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat 
laboral en la jornada de treball, adopten mesures que afecten de forma directa les 
despeses de personal, o tenen un impacte indirecte per la necessitat de desplegament 
de personal conjuntural per fer front a les necessitats que deriven del seu contingut 
per a tota la ciutadania.

Per tant, la Generalitat ha de fer front a aquests increments d’un dels principals 
components de la seva despesa, la de personal, amb uns crèdits pressupostaris que 
estan congelats des del 2017. És rellevant que el 2017 i el 2018 s’hagi fet front a 
aquests compromisos i augments retributius i, alhora, s’hagi complert amb els ob-
jectius de dèficit. S’ha fet un esforç per compassar el creixement d’ingressos i de 
despeses i s’han pres les mesures necessàries per fer front als riscos de desviació 
dels objectius fiscals.

Ara, però, davant la situació d’haver d’afrontar nous increments retributius que 
poden arribar a un 2,75%, i de retorn d’una part de les quantitats no percebudes du-
rant el 2013, es constata la insuficiència del crèdit prorrogat de 2017 per atendre tots 
aquests compromisos.

Si bé en els exercicis anteriors es van poder transferir crèdits per atendre aquests 
increments, ara cal tenir en compte que, a banda de les despeses de personal, tam-
bé hi ha altres despeses que presenten un creixement important en relació amb el 
2017, com ara les derivades del desplegament de la renda garantida de ciutadania; 
les despeses de farmàcia i de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria; les 
despeses d’atenció a la dependència; les despeses d’atenció a la infància i joventut 
(menors estrangers no acompanyats), entre d’altres.

Per tant, és imprescindible poder comptar amb aquest suplement de crèdit per 
atendre l’increment de les despeses de personal i, a més, cal elaborar un pla de con-
tingència que permeti garantir el nivell i la qualitat d’atenció als serveis públics fo-
namentals. Per això, s’ha de revisar a fons la despesa, reprioritzar les intervencions 
públiques i dedicar els recursos públics als àmbits on tenen més impacte, dedicant 
una atenció especial a qui més ho necessita.

L’estimació d’ingressos que ha de percebre la Generalitat permet finançar el su-
plement de crèdit necessari per atendre aquests compromisos de despesa tot garan-
tint el compliment dels objectius de dèficit, deute i regla de despesa, d’acord amb la 
normativa d’estabilitat pressupostària.

Actualment, la pròrroga del pressupost compta amb una previsió d’ingressos i 
uns crèdits prorrogats que comporten un superàvit pressupostari, quan l’objectiu ac-
tual que té assignat la Generalitat de Catalunya és d’un dèficit equivalent al 0,1% del 
PIB (241 M€). Per tal de vetllar pel compliment dels objectius fiscals, el suplement 
de crèdit es limita estrictament a les necessitats de despeses de personal descrites 
anteriorment i es proposa que sigui finançat, d’una banda, a compte de l’objectiu de 
dèficit assignat el 2019 i, de l’altra, pels majors ingressos de les bestretes del model 
de finançament que correspondrien a l’exercici 2019, d’acord amb les estimacions 
efectuades, en relació amb l’exercici 2017.

Atesa la situació de necessitat extraordinària i urgent que suposa l’actual situa-
ció de pròrroga, el Govern, en el marc de l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, pot dictar disposicions 
legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els termes de l’article 64 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
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La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern que s’ha d’emprar 
de forma prudent i limitada a situacions que realment es considerin urgents i con-
venients.

Per tot el que s’exposa i atès que no hi ha crèdit suficient en el pressupost vigent 
per atendre obligacions necessàries i urgents, cal la tramitació d’aquest Decret llei 
per a concedir un suplement de crèdit en els pressupostos de la Generalitat de Cata-
lunya per al 2017 prorrogats per al 2019, d’acord amb el que estableix l’article 5.a del 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre, i complint els tràmits de l’article 39 de l’esmentat text 
refós.

En ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 
i d’acord amb el Govern

Decreto: 

Article 1. Suplement de crèdit
1. Es concedeix un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat de Ca-

talunya per al 2017 prorrogats per al 2019, per un import màxim de 813.900.000 
euros a la secció pressupostària Despeses de Diversos Departaments, Servei Al-
tres Despeses de Personal. DGP VEH (DD09), aplicació pressupostària DD09 
D/1200009/1210/0000 Imprevistos i millora en matèria de personal.

2. S’autoritza el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a fer 
les modificacions pressupostàries que calgui, d’acord amb la Llei 4/2017, del 28 de 
març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogats per al 
2019 i d’acord amb els termes i condicions previstos pel principi d’estabilitat pressu-
postària i sostenibilitat financera, per desplegar i executar aquest Decret llei.

Article 2. Finançament del suplement de crèdit 
La despesa derivada del suplement de crèdit a què fa referència l’article 1 es fi-

nança amb les operacions de crèdit del compartiment Facilitat financera del Fons de 
finançament a les comunitats autònomes i amb els drets econòmics de les bestretes 
a compte del model de finançament.

Article 3. Recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de 
l’any 2013
1. Addicionalment al que estableix l’article 2 del Decret llei 3/2019, de 22 de ge-

ner, el personal del sector públic, inclosos els alts càrrecs i directius, que va deixar 
de percebre de forma efectiva durant l’exercici 2013 la quantia equivalent a l’import 
d’una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalent, 
percebrà, durant el segon semestre de l’exercici 2019, el 30% de l’import que va dei-
xar de percebre en aplicació d’aquesta mesura de reducció retributiva.

2. Aquest abonament es realitzarà en una sola vegada i en concepte de recupe-
ració dels imports deixats de percebre de manera efectiva, en aplicació de l’Acord 
GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reduc-
ció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013 i de l’Acord 
GOV/20/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció 
de les despeses del personal de l’Administració de justícia, per a l’exercici pressu-
postari 2013.

3. Les quantitats que en resultin seran objecte d’adequació, si escau, en els ca-
sos en què s’hagin percebut quantitats equivalents per aquest concepte en execució 
d’una sentència o d’altres resolucions judicials, o per altres circumstàncies.
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Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 2 d’abril de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i 

Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Antecedents del Decret llei
1. Comunicat al secretari del Govern, art. 38.2 Llei 13/2008
2. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 2.4.19
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008, de data 1.4.2019
4. Memòria justificativa i econòmica de data 1.4.2019
5. Informe jurídic de l’Assessoria Jurídica del Departament de la Vicepresidència 

i d’Economia i Hisenda, de data 1.4.2019
6. Informe de la DG de la Funció Pública, de data 2.4.2019

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de rebuig a la creació de perfils polítics per 
mitjà de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals
250-00715/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 34908; 34951).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.04.2019 al 12.04.2019).
Finiment del termini: 15.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament del servei sanitari a Sant 
Llorenç Savall
250-00716/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 34909; 34952).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.04.2019 al 12.04.2019).
Finiment del termini: 15.04.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució de rebuig al projecte de construcció d’un 
abocador a Riba-roja d’Ebre
250-00717/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 34910; 34953).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.04.2019 al 12.04.2019).
Finiment del termini: 15.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció i el tractament de la 
violència masclista entre els joves
250-00718/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 34911; 34954).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.04.2019 al 12.04.2019).
Finiment del termini: 15.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dermatitis atòpica
250-00720/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 34912).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.04.2019 al 12.04.2019).
Finiment del termini: 15.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre un canvi de model en la distribució dels 
efectius de l’Àrea de Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
250-00722/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 34955).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.04.2019 al 12.04.2019).
Finiment del termini: 15.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la neteja i el manteniment de les platges
250-00723/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 34956).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.04.2019 al 12.04.2019).
Finiment del termini: 15.04.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels anestesistes 
de l’Hospital Josep Trueta de Girona
250-00724/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 34957).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.04.2019 al 12.04.2019).
Finiment del termini: 15.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció de l’estany Llampol
250-00725/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 34913; 34958).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.04.2019 al 12.04.2019).
Finiment del termini: 15.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els trasllats previstos de diversos 
departaments de la Generalitat al districte administratiu de 
Barcelona
250-00726/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 34959).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.04.2019 al 12.04.2019).
Finiment del termini: 15.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la xarxa de 
distribució elèctrica a Girona
250-00727/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 34914; 34960).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.04.2019 al 12.04.2019).
Finiment del termini: 15.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-63 entre 
Lloret de Mar i Vidreres
250-00728/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 34915; 34961).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.04.2019 al 12.04.2019).
Finiment del termini: 15.04.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de 
l’Escola Els Ganxets, de Reus
250-00729/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 34962).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.04.2019 al 12.04.2019).
Finiment del termini: 15.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi
250-00730/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 34963).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.04.2019 al 12.04.2019).
Finiment del termini: 15.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors 
del Mobile World Congress de Barcelona amb relació a la Llei 
17/2015, d’igualtat efectiva entre dones i homes
250-00731/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 34916; 34964).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.04.2019 al 12.04.2019).
Finiment del termini: 15.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el suport i la protecció a les dones 
activistes al món
250-00732/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 34917; 34965).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.04.2019 al 12.04.2019).
Finiment del termini: 15.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de rebuig de la construcció de la subestació 
d’Isona i de la línia aèria d’energia elèctrica de doble circuit de 400 
quilovolts
250-00733/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 34918; 34966).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.04.2019 al 12.04.2019).
Finiment del termini: 15.04.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’assetjament a periodistes
250-00734/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 34967).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.04.2019 al 12.04.2019).
Finiment del termini: 15.04.2019; 10:30 h.

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre els 
abusos sexuals a infants
252-00017/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, SP PPC

Reg. 35076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
Els grups sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 47, 63 i con-

cordants del Reglament del Parlament, proposen la creació d’una comissió d’estudi 
sobre els abusos sexuals a infants.

Proposta de creació d’una comissió d’estudi sobre els abusos sexuals a 
infants

Exposició de motius
Els abusos sexuals generen greus repercussions als infants en el seu desenvolu-

pament, tant físic com psicològic. Els abusos sexuals a menors són un problema de 
desconeixement social, on l’agressor exerceix un abús de poder que impedeix als 
menors adreçar-se a un adult per demanar ajuda i aturar aquesta situació.

A Catalunya, gairebé una de cada cinc persones (un 17%) ha patit abusos sexuals 
durant la seva infància i 8 de cada 10 abusadors són de l’entorn de la família o de 
confiança proper a l’infant. A més, l’any 2017 es van interposar a Catalunya 549 de-
núncies per abusos sexuals a menors.

Segons l’informe de Save The Children «Ulls que no volen veure», set de cada de 10 
abusos sexuals a menors a Catalunya no arriba mai a judici i a Espanya, només el 15% 
dels centres escolars on l’infant ha denunciat agressions ho comunica a les autoritats.

La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets dels infants del 1989 i l’actu-
al normativa sobre infància reconeix el dret dels infants i adolescents a ser protegits 
davant qualsevol forma de violència, incloent l’abús sexual, i el deure de les admi-
nistracions públiques d’adoptar mesures per una protecció real.

En els darrers anys han tornat a destapar-se casos d’abusos sexuals a menors en 
diferents àmbits: educatiu, lleure, religiós, esportius... Diverses institucions s’han 
vist interpel·lades sobre com s’ha d’actuar en aquests casos, quins són els mecanis-
mes de detecció i, fonamentalment, d’intervenció. Les víctimes han posat de relleu 
les dificultats per a la denúncia i l’actuació d’aquestes institucions en el moment en 
què es detecta un cas d’abusos sexuals.

El Síndic de Greuges, en diverses resolucions i informes destaca que és neces-
sari prestar una atenció especial als casos d’abusos sexuals que es produeixen a Ca-
talunya, tant dels actuals com els que s’han produït fa anys. També s’ha pronunciat 
sobre la idoneïtat i efectivitat del Protocol marc d’actuacions en casos d’abusos se-
xuals i altres maltractaments greus a menors, i el Protocol d’actuació entre els de-
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partaments de treball, afers socials i famílies i d’ensenyament, de prevenció, detec-
ció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil 
i adolescent en l’àmbit educatiu, assenyalant la manca de recursos, una necessària 
formació dels professionals la necessitat d’una avaluació continuada, tal i com el 
Parlament ha aprovat també en diverses propostes de resolució.

Recentment, el Parlament de Catalunya va aprovar una declaració institucional, 
que emplaça totes les institucions i organismes competents a realitzar les accions 
oportunes davant cassos d’abusos sexuals, posant-les en coneixement de les autori-
tats judicials, col·laborant plenament amb la justícia en el seu esclariment.

Com a Parlament de Catalunya, considerem que cal estudiar com s’està actuant 
davant els casos d’abusos sexuals, quina és l’efectivitat de les accions que es duen 
a terme, i quins són els mecanisme de millora que podem introduir en la legislació 
actual o protocols existents.

Normes d’organització i funcionament

Tipus de Comissió
Es proposa la creació d’una comissió d’estudi sobre els abusos sexuals a infants, 

d’acord amb el que estableix l’article 66 del Reglament del Parlament.

Composició
La comissió ha d’ésser integrada per un membre de cada grup parlamentari. La 

seva regulació es preveu d’acord amb les disposicions del Reglament del Parlament 
per a aquest tipus d’òrgan.

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin tècnics, especialis-
tes i membres d’entitats, així com encarregar informes a especialistes en la matèria.

Objecte
La comissió d’estudi tindrà com a objecte: 
1) Analitzar els protocols sobre abusos sexuals existents, el seu desenvolupament 

i la seva incidència.
2) Analitzar la coordinació interdepartamental de les diferents conselleries de la 

Generalitat de Catalunya.
3) Detectar les possibles incidències derivades l’aplicació dels protocols existents 

en els àmbits escolar, de lleure, d’oci, religiós i esportiu, entre d’altres, així com la 
formació dels/les professionals de cada àmbit.

4) Cercar nous mecanismes de detecció i abordatge dels cassos d’abusos sexuals.
5) Proposar, si s’escau, millores legislatives en la línia de la protecció del menor 

en casos d’abusos sexuals.

Termini per a la realització dels treballs de la Comissió
La comissió d’estudi tindrà la vigència corresponent a la de la legislatura en curs.
La comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord 

amb les previsions del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 27 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs. Albert Batet i Canadell, GP JxCat. Anna Cau-

la i Paretas, GP ERC. Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; portaveus. Alejandro 
Fernández Álvarez, representant SP PPC

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2019 al 17.04.2019).
Finiment del termini: 18.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2019.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
urbanitzacions i els barris amb dèficits urbanístics
302-00087/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 35640 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la In-
terpel·lació al Govern sobre les urbanitzacions i els barris amb dèficits urbanístics 
(tram. 300-00105/12).

Moció
El Parlament insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Recollir en la Llei de Territori un nou règim jurídic que fixi els estàndards re-

querits a cada un dels sistemes urbanístics, atenent que la immensa majoria de les 
urbanitzacions amb dèficits urbanístics són anomalies d’un temps passat, que per-
metin i facin viable els costos d’urbanització per part dels propietaris i la mateixa 
urbanització.

2. Convocar, abans de l’1 de juliol de 2019, les línies d’ajuts i subvencions que 
preveu la Llei 3/2009 de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits ur-
banístics.

3. Reobrir les convocatòries de la Llei 2/2004 de millora de barris posant en 
marxa una veritable política pública de rehabilitació energètica del parc d’habitat-
ges que doni compliment a les prescripcions de la Llei 16/2017 del canvi climàtic.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra la 
desocupació i la precarietat laboral
302-00088/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 35641 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la lluita contra la desocupació i la precarietat laboral (tram. 300-
00106/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Convocar, en els propers tres mesos, un grup de treball que tingui per temàtica 

l’establiment d’un Marc Català de Qualitat de les Pràctiques.
2. Implementar les accions d’acreditació i qualificació professional recollides a la 

Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.
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3. Recuperar la dotació de llocs de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya 
per a poder oferir els serveis bàsics d’orientació i formació per a l’acreditació de 
100.000 persones cada any i per a l’increment progressiu de la ràtio d’orientadors 
per a arribar a un per cada vuitanta aturats.

4. Desplegar les estratègies territorials recollides a la Llei 13/2015, d’acord amb 
les organitzacions representatives del municipalisme a Catalunya.

5. Posar en marxa l’oferta formativa integral del Centre de Formació Professio-
nal de l’Automoció en el curs 2019/2020.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels 
drets civils i polítics de tots els catalans
302-00089/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 35675 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.04.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, dipu-

tada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre la protecció dels drets civils i polítics de 
tots els catalans (tram. 300-00113/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya: 
a) Manifesta el seu rebuig al menyspreu reiterat d’Adam Majó, director de l’Ofi-

cina de Drets Civils i Polítics, pels drets civils i polítics de la majoria de catalans, als 
que els hi nega. Aquesta preocupant actitud l’invalida per continuar com a director 
d’aquesta oficina. Per aquest motiu, el Parlament el reprova i insta el Govern a ces-
sar-lo, de forma immediata, del càrrec.

b) Constata la inoperància de l’Oficina de Drets Civils i Polítics en la defensa 
dels drets de tots els catalans, per aquest motiu, s’insta el Govern de la Generalitat a 
tancar aquesta estructura creada al 2018.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, dipu-

tada, SP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la recuperació 
dels grans consensos per a fer que Catalunya avanci
302-00090/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 35777 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.04.2019

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 161 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la re-
cuperació dels grans consensos per a fer que Catalunya avanci (tram. 300-00107/12).
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Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Fomentar el diàleg dins de Catalunya i amb la resta d’administracions de l’Es-

tat per tal de sortir de la situació de bloqueig polític, que deriva de la triple crisi - 
social, institucional i democràtica– que està patint l’Estat.

2) Traslladar en el seu diàleg amb la resta d’administracions públiques els grans 
consensos de la societat catalana, articulats en una agenda de canvi, aprovats en 
aquest Parlament, institució que representa la sobirania popular i que ha de tenir un 
paper clau a l’hora d’orientar les decisions fonamentals del país.

3) Impulsar una agenda de canvi catalana que sigui ser un element clau sobre el 
qual pivoti el diàleg de la Generalitat amb el Govern de l’Estat per avançar en de-
mocràcia, en lluita contra la repressió i en blindatge dels drets socials, i contindrà 
entre altres punts: 

a) L’avanç cap a un nou escenari de diàleg que parteixi de dos principis fonamen-
tals: la desjudicialització de la política i, per tant, la llibertat del presos i preses po-
lítiques, i el reconeixement que únicament hi haurà una solució política al conflicte 
des de la lògica de la bilateralitat i el respecte del principi democràtic, concentrat en 
un referèndum pactat i amb garanties.

b) La renúncia a la via unilateral com a manera de resolució del conflicte entre 
Catalunya i España.

c) La renúncia a la aplicació de l’article 155 de la Constitució com a manera de 
resolució del conflicte entre Catalunya i España.

d) La garantia de presència de Catalunya en els organismes europeus i interna-
cionals.

e) L’establiment d’un nou sistema de finançament a partir de la creació d’una 
hisenda tributària pròpia i solidària que estigui basada en el principi d’ordinalitat.

f) La derogació de l’article 135 de la Constitució, que prioritza el pagament dels 
interessos del deute financer enfront dels interessos de la majoria social.

g) La derogació de les dues contrareformes laborals, dutes a terme tant pel 
PSOE de Zapatero com pel PP de Rajoy, que només han fomentat la inseguretat 
contínua com a horitzó vital dels treballadors i treballadores, han obert la porta a 
la sagnia dels EROS i han desequilibrat la balança entre els beneficis del capital i 
el treball.

h) L’establiment d’un nou model de relacions laborals que torni a posar les con-
dicions de treball en el centre amb un nou Estatut dels Treballadors i les Treballa-
dores.

i) Que blindi per llei la reforma de les pensions, derogant el factor de la sosteni-
bilitat i garantint la pujada anual al cost de la vida.

j) La creació d’una veritable banca pública, que posi en primer pla els interessos 
de la ciutadania i no exclogui del dret al crèdit bancari a la majoria, ni a les petites 
ni mitjanes empreses.

k) L’exigència del retorn dels euros prestats per al rescat bancari, mitjançant l’es-
tabliment d’un impost a la banca.

l) El blindatge del pacte contra les violències masclistes i garantir el dret de les 
dones a decidir sobre el propi cos.

m) L’exigència que els poders públics continuïn aprofundint en els pilars de l’Es-
tat del benestar per a combatre la desigualtat vertical però també la desigualtat de 
gènere, garantint un major equilibri en el repartiment de les cures, juntament amb la 
creació d’un sistema de rendes potents per lluitar contra la pobresa infantil.

n) L’establiment d’un cordó sanitari feminista a la extrema dreta.
o) L’impuls d’un New Green Deal a l’Estat, impulsat des de Catalunya, que aca-

bi amb l’allargament de la vida útil de les centrals nuclears en funció d’interessos 
partidistes, que impedeixi la privatització dels nostres béns comuns i impulsi una 
transició ecològica al servei dels interessos de la majoria.
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p) El compromís de les forces democràtiques contra les anomenades clavegueres 
de l’Estat i l’establiment de controls democràtics i transparència institucional per-
què no puguin tornar a repetir-se operacions delictives des del Govern contra partits 
polítics de l’oposició.

q) La prohibició per llei de les portes giratòries entre l’administració i les grans 
empreses que operen en sectors estratègics.

r) La reforma del sistema judicial que garanteixi la seva independència del poder 
polític, però també del poder econòmic.

s) Una auditoria de la institució monàrquica i la depuració de les responsabilitats 
pertinents.

t) La retirada de les medalles concedides a Billy el Niño i a altres torturadors del 
franquisme. Es modificarà la Ley de Amnistía per a que es puguin jutjar els crims 
de lesa humanitat del feixisme, i s’anul·laran els judicis del franquisme. També es de-
clararan nul·les les condemnes i sancions de tribunals, jurats i altres òrgans penals, 
administratius o militars dictades durant la guerra civil espanyola o la dictadura per 
motius polítics, ideològics, de creença o d’orientació sexual, identitat o expressió de 
gènere. Així mateix, es farà una auditoria dels bens espoliats i es retornaran als seus 
legítims titulars.

u) El reconeixement de la importància de l’àmbit municipal com a eix fonamen-
tal per a la democratització de l’Estat i la transferència de competències per a fer 
front als nous reptes que han d’abordar les ciutats com la fixació de preus màxims 
del lloguer en zones especialment tensionades.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les millores 
necessàries per a l’escola catalana
302-00092/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 35800 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre les millores necessàries per a l’escola catalana (tram. 300-00108/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Posar en marxa un pla de xoc per a acabar amb les altes xifres d’abandona-

ment escolar que inclogui mesures d’acompanyament des que es detecten els primers 
símptomes d’endarreriment als cursos inicials. Caldrà presentar el dit pla en seu par-
lamentària en el termini màxim de quatre mesos a partir de l’aprovació d’aquesta 
moció.

2) Fer una anàlisi per dictaminar els motius pels quals a Catalunya tenim el ma-
jor índex de tot Europa de fracàs escolar d’alumnes d’origen estranger (tres vegades 
superior al de l’autòcton) i establir un pla de xoc per a revertir aquesta situació, que 
haurà de ser presentat en seu parlamentària en el termini màxim de quatre mesos a 
partir de l’aprovació d’aquesta moció.

3) Elaborar un pla de xoc per reduir les altes xifres de repetició de curs que afec-
ten específicament l’alumnat castellanoparlant amb una incidència clarament su-
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perior que la de l’alumnat catalanoparlant (tres vegades més), tal com mostren ine-
quívocament les dades de l’informe PISA 2015, com a mesura imprescindible per a 
lluitar contra les desigualtats en educació en funció de la llengua materna. Caldrà 
presentar el dit pla en seu parlamentària en el termini màxim de quatre mesos a par-
tir de l’aprovació d’aquesta moció.

4) Posar en marxa un pla de xoc contra el fracàs escolar amb classes de reforç 
gratuïtes de matemàtiques i anglès durant el mes de juliol.

5) Redactar un informe detallat sobre la presència dels barracons escolars en 
què, per a cadascun dels centres docents on n’hi ha, consti: 

a) El nombre de barracons que hi ha instal·lats.
b) L’ús al qual estan destinats (aula, menjador...).
b) La quantitat d’alumnes que hi estudia.
El dit informe, referit al curs 2018-2019, serà presentat en seu parlamentària du-

rant el mes de juny de 2019.
6) Adoptar un pla per eliminar gradualment, en el termini de tres anys, tots els 

barracons escolars instal·lats actualment, i comprometre’s a no utilitzar-los en el fu-
tur excepte en situacions molt específiques i per un temps en cap cas superior als 
dos anys.

Qualsevol creació d’un centre educatiu pel sistema de barracons haurà d’anar 
acompanyat, simultàniament i obligatòriament, d’un pla calendaritzat per a la seva 
substitució per un edifici definitiu.

7) Garantir la gratuïtat dels llibres de text mitjançant un sistema de préstec als 
centres escolars on es facin servir i un ajut per a materials escolars en la resta de 
centres, prioritzant els centres localitzats en poblacions o barris amb una renda fa-
miliar disponible més baixa.

8) Assegurar que cap alumne amb NEE serà discriminat als serveis de menjador 
escolar com passa ara amb els alumnes afectats d’autisme.

9) Garantir que cap alumne amb NEE deixa de gaudir de les colònies o d’altres 
activitats extraescolars per manca de personal auxiliar.

10) Comprometre’s a que els alumnes sords signants disposaran d’intèrprets de 
llengua de signes durant tot l’horari lectiu.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
302-00093/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 35801 / Admissió a tràmit parcial: Presidència del Parlament, 05.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 300-00109/12).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata que els mitjans públics de la CCMA han esdevingut a l’escalf del 

procés separatista un autèntic aparell d’agitació i propaganda separatista.
2. Constata que els mitjans públics de la CCMA tendeixen a menysprear el plu-

ralisme polític de Catalunya, coadjuvant a l’intent del Govern del senyor Torra de 
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deshumanitzar els ciutadans i polítics constitucionalistes per les seves idees, com 
ara amb la selecció només de tertulians constitucionalistes per a il·lustrar actituds 
masclistes.

3. Rebutja que TV3 menystingui la pluralitat lingüística de Catalunya, presen-
tant, fent ús de tota mena de tòpics atàvics que no tenen res a veure amb la realitat, 
amb exemples com ara la utilització de traducció simultània per fer una entrevista 
en directe a un convidat castellanoparlant, o fent una caricatura del votant caste-
llanoparlant com un ciutadà poc cultivat i enemic de la cultura i del coneixement.

4. Constata, d’acord amb les resolucions de la Junta Electoral Central, que TV3 
ha fet seva la nomenclatura dels partits separatistes, amb l’ús en espais suposa-
dament informatius d’expressions absolutament esbiaixades i subjectives com ara 
«presos polítics», «exiliats» o «judici de la repressió», distorsionant la realitat i en-
ganyant els ciutadans de Catalunya, que tenim dret a rebre una informació veraç, tal 
com reconeix la Constitució Espanyola.

5. Lamenta que els mitjans de la CCMA no s’estiguin conduint d’acord amb l’ob-
servança deguda als principis constitucionals i democràtics de neutralitat informati-
va i respecte al pluralisme polític.

6. Reprova els consellers del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) desig-
nats pels partits separatistes que recolzen el Govern de la Generalitat, inclòs el seu 
President, Sr. Roger Loppacher, els quals fent ús de la seva majoria ometen adoptar 
o bloquegen intencionadament qualsevol iniciativa que posi remei a la lamentable 
situació d’intervenció ideològica governamental dels mitjans de comunicació de la 
CCMA. 

7. [...]. 
8. [...]. 

Palau del Parlament, 04 d’abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Ignacio Martín Blanco, diputat, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la visió del 
Govern amb relació a la participació catalana en el colonialisme i 
l’esclavisme
302-00094/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 35810 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.04.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Ferran Civit i Martí, diputat del Grup Parlamen-

tari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la 
visió del Govern amb relació a la participació catalana en el colonialisme i l’escla-
visme (tram. 300-00110/12).

Exposició de motius
El decret reial de 1778 va obrir les portes al comerç català a les colònies espa-

nyoles, fins aleshores monopoli gairebé exclusiu del que havia estat el regne de Cas-
tella. Catalunya va entrar tard a l’imperialisme espanyol i no va ser copartícep de 
la conquesta del continent americà, però es va posar al dia ràpidament a través del 
comerç, l’explotació de recursos, els ingenios sucrers a les Antilles i, el pitjor de tot, 
l’esclavatge.

L’imperialisme espanyol a Amèrica, Àfrica (sobretot al Marroc, Sàhara Occiden-
tal i Guinea Equatorial i Fernando Poo) i Àsia (especialment Filipines) va tenir un 
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gran impacte allà on es va implantar. L’investigador nord-americà H. F. Dobyns va 
calcular que el 95% del total de la població originària d’Amèrica va desaparèixer en 
els 130 anys posteriors al 1492, ja fos per la conquesta, per fam o per la transmissió 
de malalties. Cook i Borah, uns altres investigadors nord-americans ho exemplifi-
quen en el cas de de Mèxic, que va passar de més de 25 milions de persones el 1518, 
just abans de la conquesta d’Hernán Cortés, a només 700.000 persones el 1623.

La conquesta, les encomiendas, l’explotació laboral per a obtenir matèries pri-
mes, l’evangelització forçada, l’aculturació basada en la imposició d’una llengua i 
uns valors a partir d’una visió supremacista sobre les cultures originàries..., tot això 
ha fet que des del continent americà periòdicament s’hagin demanat accions de re-
paració i restitució de la memòria.

Ja el 1992, durant la celebració del 5è centenari de l’arribada de Cristòfol Colom 
al continent, moltes veus ja es van alçar per a condemnar el que se celebrava com 
si fos el major èxit de la història de la humanitat malgrat el gran patiment generat. 
Des d’aleshores, tot i la distància geogràfica i temporal, les veus no han parat d’in-
crementar-se.

I això implica també als principals dirigents polítics d’Amèrica. Recentment, així 
ho ha fet el president dels Estats Units Mexicans, Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), quan ha reclamat al regne d’Espanya que actuï en conseqüència a través 
d’una carta: «México desea que el Estado español admita su responsabilidad históri-
ca por esas ofensas y ofrezca disculpas o resarcimientos políticos que convengan».

Una societat madura i democràtica ha d’encarar el seu passat per a encarar el seu 
futur sense cotilles. Els deure d’analitzar el passat i fer autocrítica sempre són per-
tinents per a crear una societat més justa i ètica, a banda que ajuda a consolidar el 
rebuig als abusos contra els drets humans. Independentment de si les víctimes i els 
botxins són vius o no.

I com que durant l’època Moderna i Contemporània va ser a través del colonia-
lisme i l’imperialisme que es van realitzar més vulneracions de drets humans, és 
també dins aquest context que convé condemnar aquests abusos i fer les reparacions 
pertinents en la mesura que sigui possible.

El regne d’Espanya va demanar perdó a l’expulsió dels jueus sefardites el 2015, 
el 2000 el president Gerhard Schröder va demanar perdó al poble jueu per l’Ho-
locaust, el president francès Emmanuel Macron va fer el mateix en referència als 
crims comesos durant l’ocupació d’Algèria i el primer ministre Belga Charles Mic-
hel va demanar perdó per la segregació i l’adopció forçosa de milers de nens al Con-
go o Ruanda. Però encara queden molts altres crims pendents, com la reparació per 
part de Turquia del genocidi armeni, el del Japó amb les esclaves sexuals coreanes o 
els de la immensa majoria de països amb les poblacions indígenes.

I, com no, queda pendent que el regne d’Espanya demani perdó pel seu imperia-
lisme i, concretament, Catalunya per a participar dins el seu projecte imperial. His-
toriadors com J. Maluquer de Motes, J. M. Fradera, G. Nerín, L. J. Chaviano o M. 
Rodrigo han documentat la participació catalana en el colonialisme a través de l’es-
clavatge, que és la pitjor participació possible en el colonialisme. Més de 150 capitans 
de vaixell catalans van traficar amb esclaus. Multitud de grans fortunes que ajuda-
rien a fer la revolució industrial a Catalunya com Vidal-Quadras, López, Goytisolo, 
Samà, Xifré, Güell, Mas, Torrents, Bru, Rovirosa, Biada o Barba van tenir el seu ori-
gen en el tràfic d’éssers vius. Avui, molts d’aquests encara tenen carrers al seu nom.

Del 1778 al 1817, un 24% dels vaixells destinats a tràfic d’humans eren cata-
lans. Del 1817 al 1867 va arribar a pujar al 74%, cosa que va significar que prop de 
700.000 persones fossin portades per la força des del continent africà fins a les An-
tilles només en aquest lapse de temps.

I, no tan sols es van responsabilitzar del seu transport des de l’Àfrica i la seva 
explotació a les colònies, sinó que també tenien delegacions per a comprar directa-
ment esclaus al continent africà.
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Catalunya ha d’assumir el seu passat i criticar la seva participació en el colonia-
lisme i l’esclavisme, per tot això: 

Moció
El Parlament de Catalunya, acorda: 
1) Assumir les responsabilitats morals de la participació de Catalunya en el co-

lonialisme i l’esclavatge dins de l’imperialisme espanyol.
2) Demanar disculpes a les societats i institucions hereves de les víctimes de l’ex-

plotació colonial i l’esclavatge.
3) Lamenta que la majoria de les institucions hereves de les antigues metròpolis, 

incloent l’Estat Espanyol, hagin fet cas omís a les demandes de reparació moral de 
les antigues colònies.

4) Instar al Govern de la Generalitat a: 
a. Condemnar els abusos comesos contra els pobles originaris durant la conques-

ta i els tres segles de colonialisme i assumir les responsabilitats que ens pertoquin 
pel passat.

b. A exigir al Govern espanyol, la institució hereva de la metròpoli colonial a 
través de la qual hi va participar Catalunya, a condemnar i demanar disculpes ofi-
cials a les societats i institucions hereves de les víctimes de l’explotació colonial i 
l’esclavatge.

5) Donar trasllat d’aquesta resolució acordada en ple a: 
a. Els ajuntaments de Catalunya, per a que actuïn en la línia de reparació si tin-

guessin fet algun reconeixement a algun participant en l’esclavatge i/o el colonia-
lisme.

b. Les assemblees legislatives i els Governs dels països que en algun moment ha-
gin estat colonitzats per l’Estat Espanyol, tant d’Amèrica, com d’Àfrica, Àsia, Oce-
ania i d’arreu del món.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu; Ferran Civit i Martí, diputat, GP ERC

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el món local
300-00114/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 35642 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.04.2019

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 Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el món local, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 10 i 11 d’abril de 2019, 
amb el text següent: 

– Sobre el món local.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Interpel·lació al Govern sobre la seva relació amb els governs locals
300-00115/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 35776 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.04.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del 
Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la relació del Govern de la Ge-
neralitat i els governs locals, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 8 i 9 de maig de 2019, amb el text següent: 

– Sobre la relació del Govern de la Generalitat i els governs locals.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Interpel·lació al Govern sobre la seva visió per a trobar una solució 
democràtica a la repressió i l’immobilisme polític
300-00116/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 35794 i 35812 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.04.2019

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 seva visió per trobar una solució democràtica a la repressió 
i l’immobilisme polític, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 10 i 11 d’abril de 2019, amb el text següent: 

– Sobre la seva visió per trobar una solució democràtica a la repressió i l’immo-
bilisme polític.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre la regulació dels arrendaments urbans 
en el dret civil de Catalunya
300-00117/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 35795 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.04.2019

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 Inter-
pel·lació al Govern sobre la regulació dels arrendaments urbans en el Dret Civil de 
Catalunya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 10 i 11 d’abril, amb el text següent: 

– Sobre la regulació dels arrendaments urbans en el Dret Civil de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC



BOPC 306
8 d’abril de 2019

3.20. Interpel·lacions 74

Interpel·lació al Govern sobre l’europeisme
300-00118/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 35802 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.04.2019

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 l’europeisme, per tal que sigui substanciada en el 
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 10 i 11 d’abril de 2019, amb el text següent: 

– Sobre l’europeisme.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2019
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la cooperació amb l’Administració local
300-00119/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 35803 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.04.2019

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 la cooperació amb l’administració local, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 10 i 11 d’abril de 
2019, amb el text següent: 

– Sobre la cooperació amb l’administració local.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2019
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari i els serveis 
d’emergències
300-00120/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 35806 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenten 
la Interpel·lació al Govern sobre transport sanitari i serveis d’emergències, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 10 i 11 abril de 
2019, amb el text següent: 

– Sobre transport sanitari i serveis d’emergències.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2019
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC



BOPC 306
8 d’abril de 2019

3.20. Interpel·lacions 75 

Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire
300-00121/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 35807 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 10 i 11 d’abril de 2019, 
amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern després de la cimera del dia 25 març sobre 
la qualitat de l’aire?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu adjunt GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre les cambres de comerç
300-00122/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 35808 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les Cambres de Comerç, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 10 i 11 d’abril de 
2019, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre les Cambres de Comerç?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu adjunt GP JxCat
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Mundial de 
Conscienciació sobre l’Autisme
401-00013/12

LECTURA EN EL PLE

Sessió 28, 04.04.2019, DSPC-P 47

L’autisme i el conjunt de trastorns de l’espectre autista (TEA) són alguns dels 
trastorns del neurodesenvolupament més greus que afecten la petita infància. Com a 
principals característiques presenten dificultats en tres àrees: la comunicació, la so-
cialització i la conducta. Aquestes dificultats tenen un gran impacte sobre la persona 
afectada, la seva família i l’entorn més pròxim. L’impacte sobre la persona afecta-
da es manté al llarg de la vida, amb greus dificultats per a la seva inserció laboral.

Tot i no existir un tractament estàndard universalment acceptat per a l’autisme, 
i sabent que cada infant tindrà unes característiques i evolucions diferents, els pro-
fessionals sanitaris i els provinents del camp de l’educació coincideixen a dir que, 
si el diagnòstic es fa al més aviat possible i la intervenció primerenca comença en 
l’etapa preescolar, s’obtindran resultats molt positius al llarg de la vida de les per-
sones amb autisme.

Per aquest motiu, el desplegament del Pla d’atenció integral a les persones amb 
trastorns de l’espectre autista a tot el territori de Catalunya ha de permetre d’establir 
un circuit eficaç de detecció, valoració, derivació i intervenció dels serveis disponi-
bles, a més de crear un marc comú d’actuació que faciliti la cohesió entre els diver-
sos serveis, el desenvolupament d’estratègies compartides basades en la formació in-
tegrada i la transmissió de coneixement entre els professionals implicats en l’atenció 
de les persones amb trastorns de l’espectre autista i llurs famílies.

Avui, el Parlament de Catalunya, amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació 
sobre l’Autisme, vol expressar el seu suport a les persones i les famílies que patei-
xen aquesta malaltia, reconeixent l’esforç de les associacions que treballen en aquest 
àmbit, que donen serveis als infants amb autisme i treballen per llurs drets, però que 
també consciencien i sensibilitzen la ciutadania per tal que l’autisme no defineixi les 
persones que el pateixen.

El Parlament de Catalunya es compromet a treballar per una societat més inclu-
siva, on tothom tingui dret a un projecte de vida digne i on es posin en valor totes 
les diversitats.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTADA

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 2 d’abril de 2019, d’acord amb 

l’article 24.a del Reglament, ha pres nota de la renúncia a la seva condició de dipu-
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tada al Parlament de Catalunya, d’Elisenda Alamany Gutiérrez, amb efectes des del 
dia 2 d’abril de 2019.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2019
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió

N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 2 d’abril de 2019, atès que el dipu-

tat Marc Parés Franzi ha complert els requisits que estableix l’article 23.1 del Regla-
ment (credencial: reg. 34875; acatament de la Constitució i de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya: reg. 35246; declaració d’activitats i béns: reg. 35247 i 35248), ha cons-
tatar i ha manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de parlamentari.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2019
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
399-00001/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 35249 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament del 

Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem.

Palau del Parlament, 29 de març de 2019
El diputat, Marc Parés Franzi; vist i plau, Susanna Segovia Sánchez, portaveu, 

GP CatECP

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Modificació de la composició de la Comissió de Cultura
408-00020/12

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 2 d’abril de 2019, d’acord amb 
la Junta de Portaveus, ha acordat deixar sense efecte l’acord de 12 de març de 2019 
d’incrementar el nombre de membres de la Comissió de Cultura a vint-i-dos.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2019
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió
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4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a 
donar compte de la modificació en la composició del Govern
350-00008/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 28 del Ple del Parlament, tinguda el 03.04.2019, 
DSPC-P 46.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en el 
desallotjament de famílies vulnerables a Manresa el 25 de març de 2019
354-00102/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CatECP (reg. 34452).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 03.04.2019.

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

Sol·licitud de compareixença de Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
exministre de l’Interior, davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre una oferta d’infiltració a la CUP per a obtenir dades sobre el 
referèndum de l’1 d’octubre
356-00385/12

SOL·LICITUD

Presentació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC (reg. 35343).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 03.04.2019.

Sol·licitud de compareixença de Fernando Grande-Marlaska Gómez, 
ministre de l’Interior, davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre una oferta d’infiltració a la CUP per a obtenir dades sobre el 
referèndum de l’1 d’octubre
356-00386/12

SOL·LICITUD

Presentació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC (reg. 35344).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 03.04.2019.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 29

CONVOCADA PER AL 10 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 10 d’abril de 2019, a les 10.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Homenatge en memòria de l’exdiputat Eduardo Martín Toval. Tram. 401-

00012/12. Junta de Portaveus. Substanciació.
3. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 

del Reglament).
4. Decret llei 5/2019, del 5 de març, de mesures urgents per millorar l’accés a 

l’habitatge. Tram. 203-00013/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la 
validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 285, 16).

5. Decret llei 7/2019, del 2 d’abril, de concessió d’un suplement de crèdit als pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. Tram. 203-00015/12. Govern 
de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text 
presentat: BOPC 306, 55).

6. Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural. Tram. 202-
00036/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 231, 73 i 238, 11).

7. Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltracta-
ment infantil. Tram. 202-00037/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de tota-
litat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 238, 12).

8. Interpel·lació al Govern sobre el món local. Tram. 300-00114/12. Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la seva relació amb els governs locals. Tram. 
300-00115/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la cooperació amb l’Administració local. Tram. 
300-00119/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre l’europeisme. Tram. 300-00118/12. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire. Tram. 300-00121/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la seva visió per a trobar una solució democrà-
tica a la repressió i l’immobilisme polític. Tram. 300-00116/12. Grup Parlamentari 
Republicà. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la regulació dels arrendaments urbans en el 
dret civil de Catalunya. Tram. 300-00117/12. Grup Parlamentari Republicà. Subs-
tanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari i els serveis d’emergències. 
Tram. 300-00120/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre les cambres de comerç. Tram. 300-00122/12. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

17. Procediment per a elegir sis membres de la Junta de Govern del Memorial 
Democràtic. Tram. 284-00002/12. Grups parlamentaris. Designació.
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18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les urbanitzacions i els 
barris amb dèficits urbanístics. Tram. 302-00087/12. Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra la des-
ocupació i la precarietat laboral. Tram. 302-00088/12. Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels drets 
civils i polítics de tots els catalans. Tram. 302-00089/12. Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la recuperació dels grans 
consensos per a fer que Catalunya avanci. Tram. 302-00090/12. Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les millores necessàries 
per a l’escola catalana. Tram. 302-00092/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals. Tram. 302-00093/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la visió del Govern 
amb relació a la participació catalana en el colonialisme i l’esclavisme. Tram. 302-
00094/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2019
Roger Torrent i Ramió

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputada

PRESENTACIÓ

Reg. 35059

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada del Parlament de Catalunya, d’acord amb 

el que estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la 
renúncia a la condició de diputada.

Palau del Parlament, 28 de març de 2019
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada
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4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular

Proposició de llei de l’etiquetatge i traçabilitat dels béns de consum
202-00008/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SIGNATURES

Vist l’informe i considerada la sol·licitud de pròrroga del termini per a recollir 
signatures, de conformitat amb el que disposa l’article 9 de la Llei 1/2006, de 16 de 
febrer, atès que hi concorren causes justificades, es concedeix una pròrroga de 60 
dies, que finirà el dia 12.07.2019.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2019

4.95. Altres informacions

Credencial del diputat Marc Parés Franzi

PRESENTACIÓ

Reg. 34875 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.04.2019

Credencial de diputado autonómico
Don Segundo Menéndez Pérez, presidente de la Junta Electoral Central, expido 

la presente credencial expresiva de que ha sido designado diputado del Parlamento 
de Cataluña Don Marc Parés Franzi por estar incluido en la lista de candidatos pre-
sentada por Catalunya en Comú-Podem a las elecciones al Parlamento de Cataluña 
de 21 de diciembre de 2017, en sustitución, por renuncia, de don Joan Josep Nuet 
Pujals.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 27 de marzo de 2019.

Don Segundo Menéndez Pérez, presidente de la Junta Electoral Central
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