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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 403/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gratuïtat 
del servei de menjador per als alumnes de les escoles d’educació 
especial Les Aigües i L’Arboç, de Mataró
250-00624/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 15, 28.05.2019, DSPC-C 261

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 28 de maig de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la gratuïtat del servei de menjador per als 
alumnes de les escoles d’educació especial Les Aigües i L’Arboç, de Mataró (tram. 
250-00624/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 
Parlamentari Republicà (reg. 32205).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir la gratuïtat del servei de 

menjador a tots els alumnes de les escoles d’educació especial Les Aigües i l’Arboç, 
de Mataró (Maresme).

Palau del Parlament, 28 de maig de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 404/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’accés gratuït a 
les normes UNE per als alumnes de formació professional
250-00650/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 15, 28.05.2019, DSPC-C 261

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 28 de maig de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a les normes UNE per als 
alumnes de formació professional (tram. 250-00650/12), presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 32206).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Subscriure, mitjançant el Departament d’Educació, per al curs 2020-2021, un 

acord amb l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) que 
faci possible l’accés gratuït al contingut íntegre de les normes UNE per als alumnes 
de grau mitjà i superior dels estudis i branques de formació professional a tots els 
centres de Catalunya.

b) Fer extensiu aquest acord, un cop subscrit, al col·lectiu de docents i centres 
educatius que imparteixen formació professional.

Palau del Parlament, 28 de maig 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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Resolució 405/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació de 
les instal·lacions educatives del Centre d’Educació Especial Can Vila, 
de Mollet del Vallès
250-00651/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 15, 28.05.2019, DSPC-C 261

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 28 de maig de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’ampliació de les instal·lacions educatives 
del Centre d’Educació Especial Can Vila, de Mollet del Vallès (tram. 250-00651/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 31641) i pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 32207).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar en el termini de sis mesos un pla per a ampliar les instal·lacions 

del Centre d’Educació Especial Can Vila, de Mollet del Vallès (Vallès Oriental), i 
adequar-les a les necessitats actuals, de comú acord amb els serveis municipals als 
discapacitats.

b) Dotar el Pla d’adequació i ampliació de les instal·lacions del Centre d’Educa-
ció Especial Can Vila, de cara al curs 2019/2020, amb el finançament necessari per 
a dur-lo a terme.

c) Fer arribar aquesta resolució a l’Ajuntament de Mollet del Vallès i a l’Institut 
Municipal de Serveis als Discapacitats d’aquesta població, com a entitat que gestio-
na el Centre d’Educació Especial Can Vila.

d) Elaborar i presentar-li, en el termini de sis mesos, un pla territorial a tres anys 
de construcció i adequació de centres d’educació especial, en col·laboració amb els 
consells comarcals i els municipis, segons les necessitats conegudes pel Departa-
ment d’Educació.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 406/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’assetjament 
escolar
250-00652/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 15, 28.05.2019, DSPC-C 261

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 28 de maig de 2019, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’assetjament escolar (tram. 250-
00652/12), presentada pel Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
(reg. 31640) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 32208).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a condemnar d’una manera unà-

nime l’assetjament escolar, per qualsevol motiu, i especialment els casos que poden 
constituir delictes d’odi. Per a lluitar contra l’assetjament escolar cal: 
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a) Revisar i actualitzar el protocol per a prevenir i abordar els assetjaments i 
abusos sexuals a les escoles i instituts i elaborar un programa de formació destinat 
a la comunitat educativa i als equips d’educadors en el lleure per a la prevenció i 
abordatge d’aquesta problemàtica a les aules i als centres de lleure educatiu. Aquest 
programa s’ha de dotar econòmicament per a poder-lo executar.

b) Assegurar que els centres educatius públics, concertats i privats de Catalunya 
compleixen el Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el 
ciberassetjament entre iguals.

c) Portar a terme, durant el curs 2019-2020, una acció formativa sobre el contin-
gut, les responsabilitats, la detecció i la intervenció en situacions d’assetjament esco-
lar destinada al personal docent dels centres educatius públics, privats i concertats.

d) Establir les sancions pertinents que es poden despendre d’una manca d’acció 
i de l’incompliment total o parcial per part dels agents implicats del Protocol pre-
venció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals.

e) Implantar a les escoles catalanes, durant el curs 2019-2020, el programa KiVa 
per reduir el número de casos d’assetjament escolar, mitjançant tres vies: (a) formant 
el personal docent amb estratègies, metodologies i eines d’intervenció, (b) ajudant 
els infants a reconèixer les situacions d’assetjament amb tècniques pedagògiques 
d’aïllament de l’assetjador i (c) oferint als pares informació sobre l’assetjament amb 
l’establiment de millores en la comunicació entre l’escola, el fill o filla i els pares.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar als mitjans de comuni-
cació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals campanyes de sensibilitza-
ció, d’ajuda a la detecció i de suport als alumnes assetjats que ajudin a incrementar 
el coneixement d’aquestes pràctiques i a combatre-les.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 407/XII del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
d’un centre educatiu als barris del Raval i dels Safaretjos i la 
instal·lació de mòduls prefabricats i provisionals a Santa Coloma de 
Gramenet
250-00664/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 15, 28.05.2019, DSPC-C 261

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 28 de maig de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre educatiu als 
barris del Raval i dels Safaretjos i la instal·lació de mòduls educatius prefabricats i 
provisionals a Santa Coloma de Gramenet (tram. 250-00664/12), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Par- 
lamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 33076).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Instal·lar, al més aviat possible, els mòduls provisionals prefabricats per a ús 

escolar al terreny cedit per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) 
a la zona de Can Zam, i garantir-ne la posada en funcionament per al curs 2019-
2020.

b) Reiterar el caràcter provisional del centre escolar que s’instal·larà a la zona de 
Can Zam.
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c) Redactar el projecte del nou centre educatiu del barri dels Safaretjos de Santa 
Coloma de Gramenet, i iniciar la construcció així que l’Ajuntament cedeixi el solar 
al Departament d’Educació, un cop hagi acabat el procés d’adquisició.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 408/XII del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
del nou edifici de l’Escola Mare de Déu del Roser de Vallmoll
250-00669/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 15, 28.05.2019, DSPC-C 261

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 28 de maig de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Es-
cola Mare de Déu del Roser de Vallmoll (tram. 250-00669/12), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 33072).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a començar les obres de l’Escola 

Mare de Déu del Roser, de Vallmoll (Alt Camp), durant l’exercici del 2020, amb el 
garantiment de la dotació pressupostària necessària i en compliment de la planifica-
ció de construccions escolars del Departament d’Educació.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 409/XII del Parlament de Catalunya, sobre el nou institut 
de Miami Platja, a Mont-roig del Camp
250-00670/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 15, 28.05.2019, DSPC-C 261

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 28 de maig de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre el nou institut de Miami Platja, a Mont-
roig del Camp (tram. 250-00670/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 33073).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a projectar i construir el nou institut 

de Miami Platja, a Mont-roig del Camp (Baix Camp), abans de l’inici del curs esco-
lar 2019-2020, per a consolidar el projecte educatiu d’aquest nucli de població, amb 
el garantiment de la dotació pressupostària necessària.

Palau del Parlament, 28 de maig 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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Resolució 410/XII del Parlament de Catalunya, sobre la reparació i 
el millorament de la pista de bàsquet de l’Escola d’Art i Superior de 
Disseny Deià, de Barcelona
250-00682/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 15, 28.05.2019, DSPC-C 261

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 28 de maig de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la reparació i el millorament de la pista 
de bàsquet de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, de Barcelona (tram. 250-
00682/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà 
(reg. 33074).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Instar el Consorci d’Educació de Barcelona al districte de Nou Barris i el Club 

de Bàsquet Canyelles a analitzar conjuntament la viabilitat de les diverses propos-
tes plantejades amb relació a la reparació i millorament de la pista de bàsquet de 
l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, de Barcelona, i decidir quina és la millor 
solució possible.

b) Designar un interlocutor del Consorci d’Educació de Barcelona amb el Club 
de Bàsquet de Canyelles i la resta d’administracions implicades en el projecte de 
reparació i millorament de la pista de bàsquet per a agilitzar les tramitacions ne-
cessàries per a portar a terme la solució que hagi estat consensuada entre els agents 
afectats.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 411/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació del 
menjador de l’Escola Frederic Godàs, de Lleida
250-00684/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 15, 28.05.2019, DSPC-C 261

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 28 de maig de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’ampliació del menjador de l’Escola 
Frederic Godàs, de Lleida (tram. 250-00684/12), presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 33075).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar i consignar pressupostà-

riament l’ampliació del menjador de l’Escola Frederic Godàs, del barri de Cappont 
de Lleida (Segrià), de manera que entri en funcionament a l’inici del curs 2020-2021.

Palau del Parlament, 28 de maig 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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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sistema de 
certificació homologat per a la formació laboral dels centres 
especials de treball per al col·lectiu de persones amb diversitat 
funcional
250-00283/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 13, tin-
guda el 05.06.2019, DSPC-C 267.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures de suport per a 
l’autoconsum d’energia elèctrica
250-00479/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 8, tinguda el 
05.06.2019, DSPC-C 268.

Proposta de resolució sobre la compensació de la bonificació dels 
actes jurídics documentats per a persones amb discapacitat
250-00510/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 14, tinguda el 05.06.2019, 
DSPC-C 266.

Proposta de resolució sobre la compensació de la bonificació dels 
actes jurídics documentats per a joves
250-00511/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 14, tinguda el 05.06.2019, 
DSPC-C 266.
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Proposta de resolució sobre la participació catalana a la European 
Social Survey i sobre la defensa d’una ciència social independent 
sense coaccions polítiques ni jurídiques
250-00544/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 13 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 05.06.2019, 
DSPC-C 265.

Proposta de resolució sobre el canvi de zonificació tarifària del 
sistema integrat de Castellar del Vallès
250-00550/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 14, tinguda el 05.06.2019, 
DSPC-C 266.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels 
denunciants
202-00017/12

Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat
202-00022/12

TRAMITACIÓ CONJUNTA EN UN SOL PROCEDIMENT

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 3 de juny de 2019, escoltada 

la Junta de Portaveus, ha acordat que el text base dels treballs de la ponència sigui 
la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de 
la Generalitat (tram. 202-00022/12), a la qual s’hauran de dirigir, en el seu cas, les 
esmenes a l’articulat per part dels grups o els diputats. 

Això no exclou que la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de pro-
tecció dels denunciants (tram. 202-00017/12) figuri com a document de treball de 
la ponència i que el grup proponent pugui articular les seves esmenes si ho desitja 
a partir d’aquest text.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 9/2019, del 21 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l’àmbit de 
la penyora
203-00017/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 39848 / Coneixement: Presidència del Parlament, 05.06.2019

A la Mesa del Parlament
Em plau de trametre-us el certificat de l’acord adoptat en la sessió del Govern de 

la Generalitat del dia 4 de juny de 2019, d’aprovació de la iniciativa SIG19JUS0795 - 
Correcció d’errades al Decret llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en ma-
tèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modifi-
cació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l’àmbit de la penyora (DOGC 
7881, de 23.5.2019), junt amb el text de referència i la documentació de l’expedient 
corresponent.

Barcelona, 4 de juny de 2019
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern
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Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 4 de juny de 2019, s’ha pres, 

entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera de Justícia, s’aprova la iniciativa SIG19JUS0795 - 

Correcció d’errades al Decret llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en ma-
tèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modifi-
cació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l’àmbit de la penyora (DOGC 
7881, de 23.5.2019).»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona 4 de juny de 2019

Correcció d’errades al Decret llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes 
d’arrendament d’habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya en l’àmbit de la penyora (DOGC 7881, de 23.5.2019)
Havent observat unes errades al text del Decret llei 9/2019, de 21 de maig, de 

mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament 
d’habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l’àmbit 
de la penyora, tramès al DOGC i publicat al núm. 7881, de 23.5.2019, se’n detalla 
la correcció oportuna: 

A l’apartat 3 de la disposició final segona, pel qual es modifica i es fa una nova 
redacció de l’article 569-20 del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
realització del valor del bé empenyorat, concretament i pel que fa al seu apartat 4,

On hi diu: 
«4. Les persones creditores pignoratives, si no hi ha un acord per a la venda di-

recta, poden alienar el bé per mitjà d’una subhasta notarial si aporten al notari o 
notària que l’autoritza el títol de constitució de la penyora i el requeriment de paga-
ment i li garanteixen la manca d’oposició judicial, d’acord amb les regles següents: 

»a) La subhasta, llevat de pacte en contra, s’ha de fer en qualsevol notaria del 
municipi on els deutors tenen el domicili, si és a Catalunya, a elecció dels creditors. 
Si no hi ha cap notaria al dit municipi, s’ha de fer en qualsevol de les que hi hagi al 
districte notarial.

»b) A la subhasta han de ser citades les persones deutores, les pignorants si són 
unes altres persones, les creditores pignoratives si hi ha mes d’una penyora, i les 
altres titulars de drets reals sobre el bé. La notificació es fa d’acord amb el que es-
tableix la legislació notarial. La subhasta s’ha d’anunciar, amb un mínim de cinc i 
un màxim de quinze dies hàbils d’antelació respecte a la data d’aquesta, en un dels 
diaris de més circulació al municipi on hagi de tenir lloc i al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.»

Hi ha de dir: 
«4. Les persones creditores pignoratives, si no hi ha un acord per a la venda di-

recta, poden alienar el bé per mitjà d’una subhasta notarial si aporten al notari o 
notària que l’autoritza el títol de constitució de la penyora i el requeriment de paga-
ment i li garanteixen la manca d’oposició judicial, d’acord amb les regles següents: 

»a) La subhasta, llevat de pacte en contra, s’ha de fer en qualsevol notaria del 
municipi on els deutors tenen el domicili, si és a Catalunya, a elecció dels creditors. 
Si no hi ha cap notaria al dit municipi, s’ha de fer en qualsevol de les que hi hagi al 
districte notarial.

»b) A la subhasta han de ser citades les persones deutores, les pignorants si són 
unes altres persones, les creditores pignoratives si hi ha mes d’una penyora, i les 
altres titulars de drets reals sobre el bé. La notificació es fa d’acord amb el que es-
tableix la legislació notarial. La subhasta s’ha d’anunciar, amb un mínim de cinc i 
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un màxim de quinze dies hàbils d’antelació respecte a la data d’aquesta, en un dels 
diaris de més circulació al municipi on hagi de tenir lloc i al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

»c) En la subhasta no s’admeten postures inferiors a l’import del deute garantit 
per la penyora més un 20 % per les despeses del procediment.

»d) Si el bé no s’aliena en la subhasta, els creditors el poden fer seu si atorguen 
una carta de pagament de tot el crèdit i assumeixen les despeses del procediment.

»e) El romanent, si el bé se subhasta per un import superior al crèdit, s’ha de lliu-
rar als propietaris del bé o, si escau, als creditors que correspongui.»

Barcelona, 30 de maig de 2019
Patrícia Gomà i Pons, secretària general

Antecedents de la correcció d’errades al Decret llei
1. Correcció d’errades al Decret llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents 

en matè-ria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l’àmbit de la penyora 
(DOGC 7881, de 23.5.2019).

2. Certificat del director de la Comissió de Codificació de Catalunya.
3. Informe justificatiu del director general de Dret i d’Entitats Jurídiques.
4. Informe jurídic.
5. Correcció d’errades signada.

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Decret llei 10/2019, del 28 de maig, del procediment d’integració de 
centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat
203-00018/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 39467 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.06.2019

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 3 de juny de 2019, ha pres 
coneixement del Decret llei 10/2019, del 28 de maig, del procediment d’integració 
de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat publicat al DOGC 
7886, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel 
procediment que estableix l’article 155 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 
31 de maig 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 28 de maig de 2019, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller d’Educació, s’aprova la iniciativa SIG19EDU0480 Pro-

jecte de decret llei del procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de 
titularitat de la Generalitat.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 28 de maig de 2019.
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Decret llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment d’integració de 
centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat

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
L’article 21 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya determina que totes les per-

sones tenen dret a una educació de qualitat i disposa que correspon a la Generalitat 
establir un model educatiu d’interès públic que ho garanteixi.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació desplega les competències de la 
Generalitat en matèria educativa, amb la finalitat tant de consolidar el model pro-
pi de l’educació a Catalunya com d’avançar en la seva millora. La cooperació entre 
els diversos agents de la comunitat educativa i la figura del centre educatiu, que ha 
d’oferir un servei educatiu de qualitat, es converteixen en eines principals per asso-
lir aquestes finalitats.

D’acord amb l’article 42 de la Llei d’educació, al sistema educatiu de Catalunya 
s’estableix un model educatiu d’interès públic, per al desplegament del qual cal regu-
lar i sostenir el Servei d’Educació de Catalunya, que garanteixi a totes les persones 
l’accés a una educació de qualitat i en condicions d’igualtat.

L’article 45 de la Llei d’educació regula la incorporació de centres i llocs escolars 
a la prestació del Servei d’Educació de Catalunya i inclou la possibilitat d’integrar 
centres a la xarxa de titularitat de la Generalitat per mitjà de llei del Parlament.

La disposició addicional trentena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació determina la integració de centres de titularitat de les administracions 
locals a la xarxa de centres de titularitat pública, sempre que manifestin la voluntat 
d’integrar-s’hi.

Al seu torn, l’article 74 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, disposa que correspon 
al Govern, en el marc de la programació educativa, crear i suprimir centres educa-
tius públics.

En aquest sentit, a banda de la voluntat de donar compliment a diverses inicia-
tives parlamentàries que insten el Govern a activar els processos d’integració a la 
xarxa pública de centres que són de titularitat d’ens locals, és urgent disposar d’una 
normativa que permeti canviar titularitats dels centres per superar les dificultats que 
hi ha actualment a l’hora d’atendre les necessitats d’escolarització, com són la imple-
mentació d’aules prefabricades o mòduls, les dificultats evidents de trobar sòl públic 
i la limitació de recursos econòmics per construir nous edificis. Les mesures a què 
fa referència aquest Decret llei donarien resposta a la necessitat urgent de resoldre 
aquestes problemàtiques, per cobrir la demanda d’escolarització actual, i permetrien 
enfortir de manera immediata el sistema educatiu.

Per tot això, en ús de l’autorització concedida a l’article 64 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, a proposta del conseller d’Educació i d’acord amb el Govern,

Decreto: 

Article 1. Objecte
S’estableix el procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de titula-

ritat de la Generalitat, en l’àmbit de l’ensenyament no universitari.

Article 2. Àmbit
El procediment d’integració s’aplica als centres que tenen la consideració de cen-

tre educatiu, d’acord amb el règim vigent de creació o autorització de centres, que 
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imparteixen ensenyaments compresos en el sistema educatiu i que estan inscrits en 
el registre de centres que gestiona el departament competent en matèria de política 
educativa.

Article 3. Requisits i procediment per a la creació de centres per 
integració
1. Els centres educatius es poden integrar a la xarxa de titularitat de la Generali-

tat quan concorrin els requisits següents: 
a) Sol·licitud de la titularitat del centre. En el cas que sigui un ens local, la sol·li-

citud s’ha de fer per acord de l’òrgan competent. En el cas de centres de titularitat 
privada, ja sigui una fundació, cooperativa, societat o qualsevol altra persona jurídi-
ca, la sol·licitud s’ha de fer per acord explícit i motivat del titular.

b) L’existència de mutu acord entre el departament competent en matèria de po-
lítica educativa i la titularitat del centre educatiu.

c) La satisfacció de necessitats d’escolarització en el marc de la programació 
educativa.

d) El compliment dels objectius d’estabilitat.
2. La integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat 

s’ha de dur a terme per acord del Govern de creació de centres educatius per inte-
gració, que s’ha de publicar al DOGC, a proposta del departament competent en 
matèria de política educativa.

3. L’expedient d’elaboració dels acords del Govern de creació de centres educa-
tius per integració a la xarxa de titularitat de la Generalitat ha de contenir: 

a) La motivació fonamentada en les necessitats d’escolarització que ha de satisfer 
el Servei d’Educació de Catalunya per garantir el dret a l’educació, de conformitat 
amb la programació de l’oferta educativa.

b) Els informes econòmics corresponents, com a mínim, al cost del personal do-
cent i del personal d’administració i serveis, així com altres costos derivats del fun-
cionament del centre, segons el nombre d’unitats i d’ensenyaments que imparteixen, 
i de les obres i inversions necessàries en mobiliari i equipaments.

c) La sol·licitud dels titulars del centre d’incorporar-se a la xarxa de titularitat de 
la Generalitat i els acords assolits amb el departament competent en matèria de po-
lítica educativa pel que fa al personal, l’immoble, el solar i altres continguts neces-
saris per al funcionament del centre.

d) Informe del departament que tingui atribuïdes les competències en matèria de 
patrimoni de la Generalitat, sobre l’immoble o solar on s’ubica el centre educatiu a 
integrar, que s’haurà de sol·licitar pel departament competent en matèria de política 
educativa, trametent l’expedient patrimonial previst a la normativa patrimonial vi-
gent, que haurà de contenir, especialment la justificació de la contractació patrimo-
nial directa i l’existència de disponibilitat pressupostaria per fer front al pagament 
que se’n derivi de la integració del centre educatiu a la xarxa de titularitat de la Ge-
neralitat de Catalunya.

4. El contingut de l’acord del Govern de creació de centres educatius per integra-
ció a la xarxa de titularitat de la Generalitat s’ha de referir com a mínim a: 

a) Les càrregues i gravàmens del solar i de l’immoble i la forma de cancel·lar-los, 
establint les garanties corresponents.

b) Els deutes de la gestió del centre i la forma de pagar-los, establint les garan-
ties corresponents.

c) L’adquisició del local en què està instal·lat el centre educatiu, amb especifica-
ció expressa del preu d’adquisició del solar i de l’immoble referit al moment del pa-
gament, o de la continuïtat de l’arrendament del local, o de la instal·lació del centre 
educatiu en un altre immoble públic o privat, sempre a càrrec de l’Administració 
corresponent, segons allò que regeix per als centres docents públics.
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d) El calendari d’integració a la xarxa de titularitat de la Generalitat i, específi-
cament, en relació amb el personal del centre.

Article 4. Procediment
1. Els titulars del centre educatiu, amb l’aprovació del consell escolar, han d’ins-

tar el procediment d’integració a la xarxa de titularitat de la Generalitat, davant del 
departament competent en matèria de política educativa.

2. Correspon al departament competent en matèria de política educativa la ges-
tió del procediment que, en relació amb el centre per al qual se sol·licita la integra-
ció, ha de valorar, entre d’altres, la situació jurídica del solar i de l’immoble en què 
es troba ubicat d’acord amb l’informe emès pel departament que tingui atribuïdes 
les competències en matèria de patrimoni de la Generalitat previst a l’article 3.3.d), 
l’estat de les instal·lacions, la situació econòmica, el nombre d’alumnes escolaritzats 
i el personal i la situació laboral.

3. El procediment d’integració a la xarxa de titularitat de la Generalitat ha de do-
nar compliment a la normativa reguladora, especialment en matèria de finances del 
sector públic, de funció pública, d’accés a la funció pública docent, de règim local i 
de patrimoni de la Generalitat.

Article 5. Efectes en relació amb el personal
1. El personal laboral que procedeixi de centres educatius, tant públics com pri-

vats, que s’integren a la xarxa de titularitat de la Generalitat, s’integra al nou centre 
educatiu d’acord amb les normes laborals que regulen la successió d’empresa. La 
integració, que respectarà el seu vincle i condicions de treball, es realitzarà com a 
personal a extingir.

2. El personal docent, funcionari de carrera, procedent dels centres educatius 
públics que s’integren a la xarxa de titularitat de la Generalitat, s’integra en places 
singulars del grup o subgrup de titulació corresponent, se’ls respecta el grau perso-
nal que tenen reconegut i queden, respecte de la seva administració d’origen, en la 
situació administrativa que correspongui.

3. El personal docent interí procedent dels centres educatius públics que s’inte-
gren a la xarxa de titularitat de la Generalitat, passa a tenir vincle com a funcionari 
interí i a formar part de la borsa de treball de personal interí docent per prestar ser-
veis en centres dependents del Departament d’Educació.

4. El personal esmentat en els apartats anteriors únicament podrà adquirir la 
condició de personal al servei de l’Administració de la Generalitat prèvia supera-
ció dels processos selectius que es convoquin d’acord amb la normativa d’aplicació.

Disposició final

Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui aplicable 
aquest Decret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats 
als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 28 de maig de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Josep Bargalló 

Valls, conseller d’Educació

Antecedents del Decret llei
Documentació que conforma l’expedient: 
Document 1: Índex de documentació.
Document 2: Comunicació d’inici al Secretari del Govern, segons l’article 38.2 

de la Llei 13/2008, de 5 de novembre.
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Document 3: Memòria justificativa, segons l’article 38.3 de la Llei 13/2008, de 
5 de novembre.

Document 4: Informe jurídic.
Document 5: Informe de la Direcció general de la Funció Publica DGFP.
document 6: Memòria actualitzada.
Document 7: Informe de la Direcció General de Pressupostos.
Document 8: Informe de la Direcció General de Patrimoni.
Document 9: Certificat de la Comissió Tècnica de la Funció Pública.
Document 10: Versió aprovada a la sessió del Govern del 28 de maig de 2019.
Document 11: Certificat de l’advocada en Cap del Departament d’Educació, d’au-

tenticació de la tramesa.

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 36817 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 05.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 36817)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició al punt 2

2. Estudiar la possibilitat de realitzar una campanya informativa i promocional, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, per assolir el màxim suport institu-
cional i ciutadà i que faci difusió de la candidatura de Sant Jordi com a Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat en el marc de la UNESCO.

Proposta de resolució sobre les mesures per a facilitar la participació 
plena de les persones amb trastorn de l’espectre autista en les festes 
populars, les fires d’atraccions, la cultura i el lleure
250-00744/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39058 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 05.06.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 39058)

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

1) Impulsar la introducció de les mesures necessàries per possibilitar que les 
persones amb Trastorn de l’Espectre Autista puguin accedir en condicions idònies a 
les festes populars o fires d’atraccions en el marc de la futura modificació de la Llei 
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11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recrea-
tives, amb l’objectiu de facilitar la participació de les persones amb aquest trastorn.

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

2) Dins del marc del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i 
addicions, suggerir a la Federació Catalana d’Autisme, les Diputacions Provincials, 
els Consells comarcals i les associacions de municipis de Catalunya per a que pro-
moguin l’adopció de les mesures pertinents per que les persones amb Trastorn del 
Espectre Autista tinguin ple dret a l’accés a la cultura, a les distraccions i al temps 
lliure, i puguin gaudir-los plenament.

Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística
250-00772/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39091 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 05.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39091)

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

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

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

2. Reforçar els instruments d’assistència gratuïta i completa a aquelles persones 
que hagin estat víctimes de discriminació lingüística.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació i supressió del punt 3 

3. Continuar aplicant el pla d’investigació, de prevenció i abordatge per part del 
Departament d’interior i de Justícia que detecti i solucioni la discriminació lingüís-
tica s’investigui d’ofici i no només quan hi ha denúncies.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
D’addició del punt 5

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

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

Proposta de resolució sobre l’erosió i la pèrdua de sòl
250-00810/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.06.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2019 al 19.06.2019).
Finiment del termini: 20.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2019.

Proposta de resolució sobre el millorament de les mesures de 
seguretat als túnels de Vallvidrera
250-00811/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.06.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2019 al 19.06.2019).
Finiment del termini: 20.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2019.

Proposta de resolució sobre l’Observatori dels Drets de la Infància
250-00812/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.06.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2019 al 19.06.2019).
Finiment del termini: 20.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2019.
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Proposta de resolució sobre el tancament d’una línia de P3 a l’Escola 
Sant Joan, de Berga
250-00813/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.06.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2019 al 19.06.2019).
Finiment del termini: 20.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2019.

Proposta de resolució sobre l’Agenda 2030
250-00814/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.06.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2019 al 19.06.2019).
Finiment del termini: 20.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2019.

Proposta de resolució sobre la reconversió del centre d’atenció 
primària de Segur de Calafell en centre d’urgències d’atenció 
primària
250-00815/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.06.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2019 al 19.06.2019).
Finiment del termini: 20.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2019.
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Proposta de resolució sobre la seguretat als barris i les 
urbanitzacions de Calafell
250-00816/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.06.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2019 al 19.06.2019).
Finiment del termini: 20.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2019.

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de 
l’Escola Vilamar, de Calafell, i la construcció d’un edifici definitiu
250-00817/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.06.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2019 al 19.06.2019).
Finiment del termini: 20.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2019.

Proposta de resolució sobre el servei de bus interurbà de Calafell i el 
Vendrell
250-00818/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.06.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2019 al 19.06.2019).
Finiment del termini: 20.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2019.
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Proposta de resolució sobre la televisió digital terrestre
250-00819/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.06.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2019 al 19.06.2019).
Finiment del termini: 20.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2019.

Proposta de resolució sobre el sistema de segregació a les escoles 
públiques de Reus
250-00820/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.06.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2019 al 19.06.2019).
Finiment del termini: 20.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2019.

Proposta de resolució sobre el CAP Sant Pere, de Reus
250-00821/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.06.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2019 al 19.06.2019).
Finiment del termini: 20.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2019.
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Proposta de resolució sobre els problemes dels instituts de 
Palafrugell
250-00822/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.06.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2019 al 19.06.2019).
Finiment del termini: 20.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2019.

Proposta de resolució sobre l’intercanvi de dades socials i sanitàries 
per a millorar l’atenció a les persones
250-00823/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.06.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2019 al 19.06.2019).
Finiment del termini: 20.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2019.

Proposta de resolució sobre el canvi curricular en la formació 
professional
250-00824/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.06.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2019 al 19.06.2019).
Finiment del termini: 20.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2019.
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Proposta de resolució sobre el manteniment de les dues línies de P3 
a l’Escola Sant Joan, de Berga
250-00825/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.06.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2019 al 19.06.2019).
Finiment del termini: 20.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2019.

Proposta de resolució sobre la pacificació de l’autovia C-31 a 
Castelldefels
250-00826/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.06.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2019 al 19.06.2019).
Finiment del termini: 20.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2019.

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

Projecte del Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-
2022
259-00001/12

ACORD DE TRAMITACIÓ COM UNA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Atesa la naturalesa del comunicat presentat pel Govern, i d’acord amb la Junta de 
Portaveus, s’acorda la tramitació pel procediment establert per l’article 170.7 del 
Reglament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.06.2019.

TRAMITACIÓ

A tramitar per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia (article 170 del Reglament del Parlament).
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.06.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.06.2019 al 19.06.2019).
Finiment del termini: 20.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2019.
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4. Informació

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 del primer any de mandat
350-00009/12

ANUNCI

Anunci: president de la Generalitat (reg. 39761).
Coneixement: Presidència del Parlament, 05.06.2019.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre la creació d’un servei 
d’escorta del president de la Generalitat
354-00122/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esperanza García González, del SP PPC (reg. 39578).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 04.06.2019.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
Europa Feminista davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre la campanya 
«Europa feminista» i els seus objectius, activitats i recomanacions
356-00446/12

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 38345).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 04.06.2019.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Taula 
Catalana de Codesenvolupament davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre 
l’activació de polítiques públiques orientades al desplegament del 
codesenvolupament
356-00454/12

SOL·LICITUD

Presentació: Anna Caula i Paretas, juntament amb un altre diputat del GP ERC (reg. 
39491).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 04.06.2019.

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

Compareixença de Pere Palacín i Farré, director general d’Energia, 
Seguretat Industrial i Seguretat Minera, en qualitat de testimoni, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00106/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 03.06.2019, DSPC-C 263.

Compareixença de David Fernández, periodista i membre del jurat 
popular sobre el projecte Castor, en qualitat de testimoni, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00111/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 03.06.2019, DSPC-C 263.

Compareixença de Carlos Barat Vinacua, director general d’Escal 
UGS, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Projecte Castor
365-00112/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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



BOPC 355
7 de juny de 2019

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 30

Compareixença de Recaredo del Potro Gómez, president del Consell 
d’Administració d’Escal UGS, en qualitat de testimoni, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00113/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de Florentino Pérez Rodríguez, president del Consell 
d’Administració d’Actividades de Construcción y Servicios (ACS), 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Projecte Castor
365-00114/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de Mariano Suñer, propietari de l’empresa Río Cenia 
i dels terrenys expropiats per a construir la planta de gas terrestre, 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Projecte Castor
365-00115/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de Gonzalo Gortázar Rotaeche, conseller delegat 
de CaixaBank, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00116/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tin-
guda el 29.10.2018, DSPC-C 88.
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Compareixença de José Antonio Álvarez Álvarez, conseller delegat 
del Banco Santander, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00117/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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