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3.

Tramitacions en curs

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la carrera
professional al personal interí de l’Institut Català de la Salut
250-00738/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre la reconstrucció mamària immediata
després d’una mastectomia
250-00739/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre les agressions que pateixen els
professionals de la salut
250-00740/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de
l’Escola Vilamar, de Calafell
250-00741/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre el Consell Assessor per a l’Impuls del
Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent
250-00742/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre la visibilització i el coneixement del
trastorn de l’espectre autista entre els infants
250-00743/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.
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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
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre el trastorn de l’espectre autista en
l’àmbit de l’educació
250-00745/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre els recursos dels centres de salut
mental infantil i juvenil per a les persones amb trastorn de l’espectre
autista
250-00746/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre les oportunitats dels joves amb algun
trastorn de l’espectre autista
250-00747/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre el millorament de la cartera de serveis
socials i d’accés a aquests serveis per a les persones amb trastorn
de l’espectre autista
250-00748/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària per
a l’atenció precoç del trastorn de l’espectre autista
250-00749/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.
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Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària per
a les persones amb trastorn de l’espectre autista
250-00750/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis socials per a
les persones amb trastorn de l’espectre autista
250-00751/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre el finançament de la construcció de
l’institut escola de Santa Susanna amb càrrec al pressupost de la
Generalitat
250-00752/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.
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Proposta de resolució sobre l’educació en igualtat
250-00753/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre el deute pendent de la Generalitat amb
relació al sosteniment de les llars d’infants municipals
250-00754/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre la supressió dels passos a nivell dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a l’Anoia
250-00755/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.
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Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia del tren a
Igualada
250-00756/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre l’impuls del programa WiFi4EU en
l’àmbit local
250-00757/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre les necessitats educatives a Lloret de
Mar
250-00758/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.
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Proposta de resolució de rebuig i condemna de la violència com a
instrument de persecució d’objectius polítics
250-00759/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre l’encàrrec d’un informe sobre la hisenda
federal a l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
250-00760/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre l’encàrrec d’un informe a l’Institut
d’Estudis de l’Autogovern
250-00761/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública
per a la gent gran a Pineda de Mar
250-00762/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre la presó provisional desproporcionada
d’una veïna de l’Hospitalet de Llobregat
250-00763/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre la commemoració de la vaga de La
Canadenca
250-00764/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.
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Proposta de resolució sobre la llengua materna i l’Agenda 2030 de
les Nacions Unides
250-00765/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre la promoció de les llengües i cultures
dels alumnes a Catalunya
250-00766/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre la inclusió d’universitats catalanes al
programa Campus Científics d’Estiu
250-00767/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.
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Proposta de resolució sobre les millores en la gestió de les
subvencions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència
250-00768/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre la formació en la detecció i prevenció
del maltractament infantil per als professionals de la pediatria
250-00769/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre el garantiment de les condicions dels
centres especials de treball
250-00770/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.
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Proposta de resolució sobre el millorament de la inserció laboral de
les persones amb discapacitat
250-00771/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística
250-00772/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre l’ús del català en l’Administració de
justícia
250-00773/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.
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Proposta de resolució sobre l’Escola Font de la Pólvora, de Girona
250-00774/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre l’adscripció de l’Oficina pels Drets Civils
i Polítics al Síndic de Greuges
250-00775/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre els alts del Golan
250-00776/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.
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Proposta de resolució sobre els assentaments a Cisjordània
250-00777/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre la situació al Sudan
250-00778/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre les eleccions legislatives a Benín
250-00779/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.
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Proposta de resolució sobre la Comissió Nacional per a una
Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista
250-00780/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de
treball a l’arxiu dels jutjats de Vic
250-00781/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament de l’aprenentatge
de l’anglès a la universitat
250-00782/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.
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Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions
laborals dels transportistes portuaris
250-00783/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre els treballadors jubilats d’Endesa
250-00784/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la
universitat
250-00785/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.
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Proposta de resolució sobre la reobertura de la comissaria dels
Mossos d’Esquadra de la plaça de Catalunya de Barcelona
250-00786/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.05.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Proposta de resolució sobre la promoció de la festa tradicional del
calçot
250-00787/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 37067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada, Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la
Propuesta de resolución sobre la promoción de la fiesta tradicional del calçot en Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió de Cultura, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El calçot es la base de una fiesta tradicional y familiar típica de Cataluña, especialmente en la comarca de l’Alt Camp, siendo el plato más emblemático de la población de Valls (Tarragona).
Según una de las versiones más aceptadas se puede afirmar que el descubrimiento del uso culinario del calçot se remonta a finales del siglo xix en la zona de
Valls, cuando por descuido un campesino preparó a la brasa unas cebollas que sobrecalentó.
Es un producto que cuenta con la Identificación Geográfica Protegida (IGP),
distintivo de calidad establecido por la Unión Europea con la que distingue a ciertos productos, que surgió como una respuesta a la demanda de los agricultores del
Camp de Tarragona para conseguir un reconocimiento adecuado a la calidad del
producto.
En 1995 la Generalitat de Cataluña concedió la denominación de calidad al
calçot de Valls y en 1996 se constituyó el Consejo Regulador que abarca las comarcas de l’Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès y Baix Penedès.
A partir de los años sesenta, el impulso de algunos restauradores con un espíritu
emprendedor llevó a la creación de locales apropiados para llevar a cabo la calçotada, convirtiéndose en una de nuestras mayores tradiciones populares que se celebran
en Cataluña, entre los meses de noviembre y abril, generalmente, y en especial en
aquellas comarcas donde se cultivan.
Cabe destacar la actividad económica que esta tradición genera, llegando a incluirse itinerarios específicos por parte de las agencias de viajes y generando a su
alrededor un capital humano y laboral, y por tanto, un desarrollo económico, dina-
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mizador y turístico de primer nivel, convirtiéndose en una de las bases económicas
de estas comarcas y adquiriendo una importancia cada vez mayor.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Habilitar los mecanismos de coordinación con las Denominaciones de Origen
y las IGP (Identificación Geográfica Protegida) para dar mayor conocimiento de la
tradición del calçot con el objetivo de impulsar los diferentes sectores económicos
vinculados a su producción, al turismo gastronómico y cultural.
2. Apoyar a los municipios y los consejos comarcales en los que esta actividad
agrícola y culinaria forme parte de su tradición, para facilitar que sea declarada
Bien Cultural de Interés Local.
3. Incluir la tradición del calçot en el catálogo del Patrimonio Festivo de Cataluña.
Palacio del Parlamento, 23 de abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, Héctor Amelló
Montiu, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la coordinació entre els cossos policials
250-00788/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 37113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la coordinación policial entre los diferentes cuerpos policiales, para que sea sustanciada ante la
Comissió d’Interior, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Durante los últimos meses se han vivido distintos episodios en el ámbito policial
que, a tenor de las quejas formuladas por algunos sindicatos policiales, han mostrado carencias estructurales en lo que respecta a la coordinación y a la transferencia
de información entre los distintos cuerpos y fuerzas que tienen a su cargo la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia.
Hace sólo unos días hemos asistido a uno de estos episodios en la ciudad de Barcelona, en el distrito de Ciutat Vella, donde la aparente descoordinación policial ha
permitido que una persona incontrolada atacase brutalmente y agrediese sexualmente a una mujer en la vía pública, causándole graves heridas y un daño moral y
psicológico incalculable y del todo punto inaceptable.
A través de la denuncia pública y publicada que ha efectuado un sindicato de la
Guardia Urbana de Barcelona, hemos tenido conocimiento de que agentes de ese
cuerpo detuvieron por atentado al presunto agresor antes de que se produjese la
brutal agresión sexual. Sin embargo, el presunto agresor fue puesto en libertad acusado de un delito de atentado porque los facultativos que lo evaluaron no hallaron
sustancia patológica suficiente para proceder a su detención y los agentes policiales
tuvieron que ponerlo en libertad, sin poder verificar la existencia de intervenciones
policiales y/o denuncias anteriores en relación al presunto agresor, ya que en la actualidad no existe una comunicación fluida y permanente entre los diferentes Cuer-
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pos y Fuerzas de Seguridad que permita valorar la situación de riesgo del presunto
delincuente.
Además, se da la circunstancia de que una vez que al presunto agresor se le
vuelve a detener por parte de la Guardia Urbana, por ser sospechoso de la agresión
sexual y se le traslada a las dependencias policiales de los Mossos de Esquadra, los
mismos no disponían del atestado que había emitido la Guardia Urbana horas antes
ya que los Mossos de Esquadra no tienen constancia de los delitos menores que instruye la Guardia Urbana.
No es la primera vez que quedan patentes las dificultades de coordinación entre
los diferentes cuerpos policiales, pero este último suceso ha verificado que existe
un grave problema de descoordinación policial que pone en peligro la capacidad de
dar en todo momento una respuesta adecuada a los retos de seguridad ciudadana y
convivencia que tiene la ciudad de Barcelona.
En numerosas ocasiones este grupo parlamentario ha reclamado que se impulsen mecanismos eficaces que permitan una colaboración y coordinación fluida con
todos los cuerpos policiales y ayude de dicho modo a la prevención de la comisión
de delitos, no obstante, los avances han sido mínimos y en estos últimos años no se
ha impulsado ningún nuevo protocolo que permita un intercambio de información
fluida.
Es por todo ello, y en aras a evitar más episodios que ponen en peligro la seguridad ciudadana, el Grup Parlamentari de Ciutadans, presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Adoptar todas las medidas de coordinación necesarias entre el Cos de Mossos
d’Esquadra y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policías Locales, para fortalecer la seguridad ciudadana y la
lucha contra la criminalidad mediante un protocolo de actuación conjunta que mejore y agilice el traspaso de información y la comunicación operativa.
2. Convocar, con carácter urgente, la Junta de Seguridad de Cataluña, con un
orden del día acordado con el Gobierno del España que incluya como objetivo la
coordinación y mejora de las políticas de seguridad y, en particular, la coordinación
entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que operan en la Comunidad Autónoma.
3. Revisar los protocolos de actuación de los servicios sociales dependientes de
las administraciones local y autonómica, con objeto de mejorar los mecanismos de
detección y coordinación para identificar adecuadamente los riesgos para la seguridad pública de personas incontroladas que, con demasiada frecuencia y pese a la denuncia reiterada por parte del vecindario de las zonas donde actúan, pueden representar o representan un riesgo cierto para la convivencia y para la seguridad pública
y la integridad del conjunto de los ciudadanos. Las conclusiones y recomendaciones
que emanen de esa revisión deben incluirse de forma inmediata en los protocolos
de actuación de los servicios sociales dependientes de la Generalitat de Cataluña, al
tiempo que deben remitirse a los organismos de la Administración Local en Cataluña con la recomendación de su inclusión inmediata en los procedimientos de actuación de los servicios sociales de adscripción municipal.
Palacio del Parlamento, 26 de abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la petició de dimissió d’una consellera
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
250-00789/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 37136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu, i els diputats i diputades del Grup Parlamentari Republicà sotasignants, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la petició de dimissió d’una consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals, amb el text següent; i sol·liciten que la Mesa del Parlament
acordi que la mateixa es tramiti per procediment d’urgència, d’acord amb el que estableix l’article 107 del Reglament del Parlament:
Exposició de motius

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) és un òrgan independent que,
entre d’altres, ha de vetllar pel pluralisme polític, la neutralitat i l’honestedat informativa com estableix la llei que regula el seu funcionament en l’article primer.
Així mateix a l’article sisè de la llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, regula que els membres del CAC tenen dedicació exclusiva,
que han d’actuar amb plena independència i que no poden tenir cap tipus d’interès
–ni directe ni indirecte– en la indústria audiovisual i els mitjans de comunicació.
Malgrat aquesta imprescindible necessitat d’independència i neutralitat per a
exercir les funcions de conseller/a del CAC, hem pogut veure com:
El 13 de de desembre de 2018 la consellera del CAC Eva Parera decideix participar a un acte del candidat de Ciutadans a l’alcaldia de Barcelona i demana el vot
per aquesta candidatura.
El 7 de març de 2019 s’anuncia que la consellera del CAC Eva Parera serà la número 4 d’aquesta candidatura que presenta el partit política Ciutadans.
El 27 de març de 2019 la consellera del CAC Eva Parera és designada com a portaveu de la citada candidatura, esdevenint la cara i la veu d’aquest projecte polític,
tenint un destacat paper en relació amb els mitjans de comunicació i actes públics.
El 24 d’abril de 2019 es proclamen oficialment les candidatures a les eleccions
municipals on queda reflectida que la consellera del CAC Eva Parera ocupa un lloc
destacat en la candidatura Barcelona pel Canvi - Ciutadans.
Durant tot aquests mesos, a més, la consellera del CAC Eva Parera ha realitzat
diverses entrevistes i atencions als mitjans de comunicació, malgrat que per la seva
responsabilitat com a consellera ha de fiscalitzar. De la mateixa manera, hem pogut
veure llegit i escoltar diverses declaracions de la senyora Eva Parera atacant a altres
projectes polítics mentre que, justament, per la seva responsabilitat ha de garantir el
pluralisme i la neutralitat política en l’àmbit audiovisual.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Reprova la consellera del CAC Eva Parera, que durant els darrers mesos ha
vulnerat de manera reiterada els requisits exigits per la llei per desenvolupar aquest
càrrec així com el propi codi ètic i de conducta del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
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2. Exigeix la dimissió immediata de la senyora Eva Parera com a consellera del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Palau del Parlament, 26 d’abril de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu; Sergi Sabrià i Benito, president; Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt; Jordi Albert i Caballero, Eva Baró Ramos,
Ferran Civit i Martí, Jenn Díaz Ruiz, Najat Driouech Ben Moussa, Gemma Espigares Tribó, Montserrat Fornells i Solé, Irene Fornós Curto, Josep M. Jové i Lladó,
M. Assumpció Laïlla i Jou, Noemí Llauradó Sans, Lluïsa Llop i Fernàndez, Ernest
Maragall i Mira, Jordi Orobitg i Solé, Mònica Palacín París, Rut Ribas i Martí, J.
Lluís Salvadó i Tenesa, Marc Sanglas i Alcantarilla, Raquel Sans Guerra, Bernat
Solé i Barril, Francesc Viaplana Manresa, Marta Vilalta i Torres, Ruben Wagensberg Ramon, Adriana Delgado i Herreros, diputats, GP ERC

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2019, sobre l’Institut
Català de la Salut, corresponent al 2015
256-00025/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 37026 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 30.04.2019

Al president del Parlament

President,
En compliment del que preveuen els articles 29.2.d i 44 de la Llei 18/2010, del 7
de juny, de la Sindicatura de Comptes, i l’article 39 del text refós del Reglament de
règim interior de la Sindicatura de Comptes, del 9 d’octubre del 2018, us trameto
adjunt, en format PDF, l’informe 4/2019, relatiu a l’Institut Català de la Salut, exercici 2015.
Atentament,
Barcelona, 24 d’abril de 2019
Jaume Amat i Reyero, síndic major
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans,
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Parlament: 10 dies hàbils (del 06.05.2019 al 17.05.2019).
Finiment del termini: 20.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.
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Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i
grups de treball
3.10.85.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre els
abusos sexuals a infants
252-00017/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 37308).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.05.2019; 10:30 h.

3.30.

Altres tramitacions

3.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «El dret al subministrament
d’electricitat: obstacles i solucions en el preu, l’accés al servei i la
garantia de la seva qualitat»
360-00014/12
TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019.
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de
suport al periodista Julian Assange
401-00014/12
ACORD DE LA JUNTA
30.04.2019

El periodista australià Julian Assange, que estava asilat a l’ambaixada equatoriana del Regne Unit des del juny del 2012, ha estat expulsat d’aquesta seu diplomàtica
per instruccions del mateix president de la República de l’Equador, Lenin Moreno, i
immediatament ha estat detingut per les forces policials del Regne Unit en compliment d’una petició d’extradició dels Estats Units.
Julian Assange és el fundador del Wikileaks, portal que va treure a la llum pública els crims de guerra de l’exèrcit nord-americà a l’Afganistan i l’Iraq, entre altres
informacions secretes d’interès públic.
El suport al periodista Julian Assange ha d’ésser mundial per part de totes les
persones demòcrates que lluiten pel respecte i la llibertat de premsa.
Per això, el Parlament de Catalunya denuncia la detenció de Julian Assange, en
demana l’alliberament immediat i reclama que s’aturi qualsevol intent d’extradició
als Estats Units, tal com han demanat les Nacions Unides en diverses ocasions.
Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC; Eduard Pujol i Bonell, portaveu
adjunt GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC; Susanna Segovia Sán
chez, portaveu GP CatECP

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 72/XII, sobre la bonificació
de l’entrada als equipaments culturals per a l’acompanyant d’una
persona amb discapacitat
290-00057/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 37029 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 30.04.2019

A la Mesa de la Comissió

D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 72/XII del Parlament de Catalunya, sobre la bonificació de l’entrada als equipaments culturals per a l’acompanyament d’una persona amb discapacitat.
La Targeta acreditativa de la discapacitat, que regula la concessió d’aquest títol,
és una iniciativa impulsada pel Departament que va néixer en el marc de la Llei de
serveis socials i la Declaració de les Nacions Unides pels Drets de les Persones amb
Discapacitat.
La Targeta va ser consensuada amb les organitzacions representatives del sector
agrupades a COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Disca4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
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pacitat). Per això, inclou en el disseny, el color vermell de fons, les lletres i la identificació tàctil amb format braille per a les persones amb discapacitat visual, seguint
les indicacions dels experts de la ONCE.
Permet a les persones amb discapacitat legalment reconeguda, i amb residència
habitual a Catalunya, acreditar de forma àgil i pràctica, el seu grau de discapacitat.
És un document públic, personal i intransferible, que caldrà acompanyar amb DNI o
NIE, amb un format únic per a totes les tipologies de discapacitat.
A més de ser un element acreditatiu, la targeta facilita l’accés a determinats
avantatges i beneficis que podran millorar la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat.
El Departament de Cultura ha treballat amb l’adaptació a les tarifes dels museus
propis (gestionats per l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural), que ja l’han introduït als seus quadres de tarifes, i compten amb la gratuïtat per a l’acompanyant
d’una persona amb discapacitat si la targeta acreditativa identifica que la persona el
necessita. En relació amb els museus participats majoritàriament per la Generalitat,
MNAC i Museu De Lleida Diocesà i Comarcal, s’està treballant per tal que també
incorporin aquesta gratuïtat de forma estable en breu. D’altra banda, l’entrada de
l’equipament cultural Arts Santa Mònica és gratuïta per a tothom. Per tant, també
per a l’acompanyant de la persona amb discapacitat. I, finalment, pel que fa al TNC
seria possible implantar-ho en la temporada 2019/2020.
Actualment, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies publica els
avantatges de la targeta acreditativa de la discapacitat al web del Departament
(http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/11discapacitat/que_es_i_com_es_reconeix/avantatges_targeta/documents/av_cultura.pdf). Pel
que fa a la publicitat d’aquestes mesures, actualment des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’està treballant per millorar qualitativament i quantitativament els avantatges als quals poden accedir les persones amb discapacitat
que disposen de la targeta acreditativa. Un dels objectius és elaborar un nou catàleg
d’avantatges que properament pugui estar disponible al web del Departament en què
s’inclouran aquestes mesures positives relatives a l’accés a la cultura de les persones
amb discapacitat i els seus acompanyants.
Barcelona, 1 d’abril de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 116/XII, sobre la retirada d’un
monument franquista de Montserrat
290-00098/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 37092 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 116/XII, sobre la
retirada d’un monument franquista de Montserrat (tram. 290-00098/12), us informo
del següent:
La Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic no estableix cap
competència per eliminar o retirar la simbologia franquista de l’espai públic. Així
mateix, l’apartat 1 de l’article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual
es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui patiren persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura estableix el següent:
4.50.01. Compliment de resolucions
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«Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán
las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos
o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación
militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.»
Així doncs, és responsabilitat dels titulars dels espais públics la retirada de la
simbologia franquista. La legislació actual no permet al Govern de Catalunya retirar
el monument dedicat al Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat, ubicat
a la plaça dels Apòstols, a prop del Monestir de Montserrat, al terme municipal de
Monistrol de Montserrat.
El Govern de Catalunya impulsa l’aprovació d’una Llei integral de la memòria
democràtica de Catalunya que, tal com recull la memòria preliminar de l’avantprojecte aprovada el passat 12 de setembre de 2018, entre altres aspectes, ha de permetre que el Govern de Catalunya pugui actuar en relació a la simbologia franquista a
l’espai públic.
Barcelona, 24 d’abril de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 175/XII, relativa a l’Informe
de fiscalització 23/2017, sobre el Sistema d’Emergències Mèdiques,
corresponent als exercicis del període 2012-2015
290-00155/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 37111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament

Alba Verges i Bosch, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 175/XII, relativa a l’Informe de fiscalització 23/2017, sobre el
Sistema d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-2015,
amb número de tramitació 290-00155/12, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.
Barcelona, 25 d’abril de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: consellera, del Departament de Salut (reg. 37111).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 03.06.2019 al 25.06.2019) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
26.06.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.
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290-00163/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 37119 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 183/XII, relativa a
l’Informe de fiscalització 25/2017, sobre el Consorci de l’Institut Ramon Llull, corresponent al 2015 (tram. 290-00163/12), us informo del següent:
Pel que fa a cadascuna de les recomanacions de la Sindicatura de Comptes, sobre
el punt 2, l’objectiu específic d’estabilitzar la plantilla de treballadors/es del Consorci de l’Institut Ramon Llull és un dels punts previstos en les Línies estratègiques
2019-2022 que s’estan elaborant en el context de la nova Direcció, que es va incorporar el setembre de 2018. El procés d’estabilització serà d’aplicació segons les limitacions i requisits establerts en la norma pressupostària, actualment prorrogada, per
a la contractació de personal en societats mercantils públiques, entitats públiques
empresarials, fundacions del sector públic i consorcis públics.
L’articulació d’aquests processos selectius, en tot cas, garantiran el compliment
dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i podrà
ser objecte de negociació col·lectiva, segons conveni col·lectiu d’aplicació.
Així mateix, en relació amb la responsable de dansa i cinema, s’ha procedit
d’acord amb les recomanacions de la Sindicatura de Comptes en el sentit d’incloure
el lloc estructural a la Relació de llocs de treball per tal de proveir-se d’acord amb
la normativa.
En relació amb el punt 3, el Consorci de l’Institut Ramon Llull ja havia subscrit
un conveni de participació en el Sistema central d’adquisicions en data 27 de juliol
de 2002. Mitjançant la participació en el Sistema central d’adquisicions el Consorci
de l’Institut Ramon Llull pot contractar els subministraments o serveis objecte del
sistema, seguint el procediment recollit en l’article 221 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic. Aquest article estableix que quan l’Acord
marc es conclogui amb diverses empreses i tots els termes quedin establerts, l’adjudicació dels contractes que es basin en ell es podrà realitzar bé sense nova licitació,
bé amb nova licitació, segons es prevegi en els plecs reguladors de l’Acord marc.
Per tant, per tal de complir amb les recomanacions formulades per la Sindicatura de Comptes en relació amb la previsió d’una major concurrència en les adjudicacions dels serveis de gestió i assistència en viatges i de neteja i en la del subministrament d’energia elèctrica, s’ha procedit de la manera següent:
– En relació amb el servei de gestió i assistència en viatges, el Consorci de l’Institut Ramon Llull ha estat inclòs com a destinatari de l’Acord marc dels serveis de
gestió i assistència en viatges (Exp. CCS 2017 75). El Plec de clàusules administratives que regeix aquest Acord marc utilitza l’import de cada encàrrec com a valor
de referència per establir el procediment d’adjudicació que correspongui a cada encàrrec. Cap dels encàrrecs que efectua el Consorci de l’Institut Ramon Llull supera
el llindar de l’adjudicació directa i per tant l’adjudica cada encàrrec directament a
alguna de les empreses adjudicatàries de l’Acord marc.
– En relació amb el servei d’empresa de neteja, el Consorci de l’Institut Ramon
Llull ha licitat el contracte de neteja mitjançant la consulta a tres de les empreses
adjudicatàries de l’Acord marc (CCS 2016 4). La clàusula trenta-quatrena del Plec
de clàusules administratives que regeix l’Acord marc de referència estableix que, en
4.50.01. Compliment de resolucions
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els contractes basats amb valor estimat de 60.000 € o inferior, s’haurà de convidar
un mínim de tres empreses, incloses en l’Acord marc, en el lot o lots als que correspongui la realització dels serveis.
– En relació amb el subministrament d’energia elèctrica, el Consorci de l’Institut
Ramon Llull també ha iniciat els tràmits per tal de poder estar inclòs com a destinatari del nou Acord marc de subministrament d’energia.
Sobre el punt 4, relatiu als convenis de col·laboració subscrits amb les universitats, des de l’Institut es prendran les mesures necessàries per tal d’incrementar
el nombre de convenis subscrits amb les universitats de l’exterior que imparteixen
docència d’estudis catalans, així com per renovar-los periòdicament a mesura que
finalitzi la seva vigència.
Pel que fa al punt 5, sobre aquesta recomanació indicada a l’Informe s’ha de posar de manifest que, en les posteriors edicions de la Biennal d’Arts Visuals i d’Arquitectura de Venècia dels anys 2017 i 2018, el Consorci de l’Institut Ramon Llull ja
no ha comptat amb la col·laboració del MACBA.
En relació amb el punt 6, el Consorci de l’Institut Ramon Llull, d’acord amb el
que estableix l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, actualment participa en l’elaboració d’un Pla Estratègic de Subvencions, conjuntament amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i tot el seu
sector públic. En aquest Pla Estratègic, tal com estableix la legislació aplicable, s’hi
concretaran els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini
necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, per tal d’adequar les necessitats públiques que s’han de cobrir a través de les
subvencions amb les previsions de recursos disponibles.
Finalment, pel que fa al punt 7, s’ha tingut en compte aquesta recomanació de
l’Informe de la Sindicatura de Comptes i s’ha incorporat aquesta puntuació mínima
a les bases de les diferents convocatòries del Consorci de l’Institut Ramon Llull de
data 28 de desembre de 2018.
Barcelona, 25 d’abril de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Control del compliment de la Resolució 162/XII, sobre l’ús del vehicle
elèctric
290-00164/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 37024 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 212/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 26/2017, sobre els capítols
4 i 7 de despeses del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, corresponent a l’exercici del 2014, (tram: 290-00164/12), us informo
del següent:
En relació a l’informe 26/2017 emès per la Sindicatura de Comptes sobre els
capítols 4 i 7 de despeses del llavors Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural (DAAM), actualment DARP, passem a detallar l’estat
de compliment de les recomanacions incloses en aquest informe.
En primer lloc, a l’informe de la Sindicatura de Comptes es recomana l’aprovació d’un Pla Estratègic de Subvencions. I, en aquesta línia, ho ha fet el DARP que ha
4.50.01. Compliment de resolucions

35

BOPC 324
3 de maig de 2019

elaborat el seu Pla Estratègic de Subvencions per al període 2019/2021 consultable
en el següent enllaç:
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7662/1686462.pdf
Així mateix, la Sindicatura de Comptes recomana que les aportacions que es fan
a les confraries de pescadors de Catalunya siguin considerades com a subvencions.
Les confraries de pescadors estan adscrites a la Direcció General de Pesca i
Afers Marítims mitjançant el Registre de Confraries de Pescadors, d’acord amb l’article 44 de la Llei 22/20012 anteriorment esmentada. Les confraries de pescadors
estan subjectes a la tutela de la Generalitat de Catalunya. Aquesta tutela comprèn el
control de la legalitat dels actes que impliquen l’exercici de funcions públiques per
part de les confraries (article 2 de la Llei 22/2002).
D’acord amb l’informe emès l’any 2017 per la Sindicatura de Comptes, el DARP,
en compliment de la recomanació emesa, va passar a considerar aquestes aportacions com a subvencions i ha anat procedint a tramitar les publicacions de les convocatòries d’ajuts corresponents.
Ens els següents enllaços es poden consultar les dues darreres convocatòries.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7703/1693528.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7847/1736480.pdf
Finalment, remarcar que, des del Govern, quan es té coneixement de les resolucions del Parlament de Catalunya relatives als informes de fiscalització aprovats
a la Comissió de la Sindicatura de Comptes, la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament fa arribar el text publicat al BOPC, així com també
l’informe, –el qual conté, al final, les recomanacions i observacions– al departament
corresponent, i n’informa alhora al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
Barcelona, 27 d’abril de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Control del compliment de la Resolució 213/XII, relativa a l’Informe
de fiscalització 2/2018, sobre la Fundació del Gran Teatre del Liceu,
corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost de 2015
290-00192/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 37120 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 213/XII, relativa a
l’Informe de fiscalització 2/2018, sobre la Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost de 2015 (tram. 290-00192/12), us informo del següent:
La Generalitat de Catalunya i els seus representants als òrgans de govern de la
Fundació del Gran Teatre del Liceu, en la mesura de les seves competències, vetllen
per tal de donar compliment a la recomanació de la Sindicatura de Comptes i a la
Resolució adoptada pel Parlament.
S’adjunta, en document annex, l’informe elaborat pel director general de la Fundació del Gran Teatre del Liceu.
Barcelona, 25 d’abril de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura
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Informe relatiu a les accions dutes a terme per la FGTL respecte a
l’Informe de la Sindicatura de comptes de la fiscalització dels comptes
de la FGTL de l’exercici 2014-2015
a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull
l’informe de fiscalització 2/2018 sobre la FGTL, corresponent a l’exercici
finalitzat el 31 d’agost del 2015
De l’informe de la Sindicatura de comptes, es fan 6 recomanacions que es refereixen a Procediment administratiu (3), gestió del Mecenatge (1) i procés comptable (1), i una genèrica, on s’especifica que les administracions públiques han de vetllar perquè la gestió del Teatre es desenvolupi
amb el màxim respecte als principis d’economia i eficiència.

La gran majoria de recomanacions es refereixen a l’eix de Procediment i que,
com es detalla posteriorment, totes elles han estat esmenades per la FGTL.
A continuació s’exposa cadascuna de les Recomanacions que la Sindicatura fa a
la FGTL, i la solució ò acció duta a terme per la FGTL:
Recomanació 1: La Fundació hauria de revisar els procediments de registre
comptable, corregir tots aquells aspectes que dificulten el seguiment de les operacions i l’anàlisi dels comptes, i reforçar el control intern i el de gestió. (derivada de
les Observacions 1ª i 2ª)
La FGTL utilitza com a sistema de gestió econòmica un ERP, SAP. És una eina
que permet tenir un sistema integral d’informació i que garanteix tota la traçabilitat
de la informació. Intentant recollir la recomanació de la Sindicatura, hem fet alguns
canvis operatius en els llistats d’informació i hem fet alguns nous per que faciliti el
seguiment.
Recomanació 2: La Fundació hauria d’elaborar i aplicar unes tarifes completes

que siguin aprovades per un òrgan competent i que incloguin els diversos serveis i
productes oferts, així com els descomptes aplicables i establir el procediment a seguir en els casos excepcionals.(derivada de les Observacions 3ª i 4ª)
Pel que fa al lloguer d’espais i, atenent també a la recomanació feta per la Sindicatura, es va aprovar per la Comissió Executiva el passat dia 08 de juny, les tarifes
dels serveis més demandats per dur a terme esdeveniments al Saló dels Miralls i a la
Sala Foyer. Per a la resta de serveis, així com per a les peticions de lloguer de la Sala
Principal, el Servei d’Esdeveniment prepara un pressupost individualitzat d’acord
amb els requeriments del client, i en funció de les tarifes internes de cada servei, es
confecciona aquest pressupost, que aprova el client.
Recomanació 3: La Fundació hauria de revisar els acords de mecenatge, analitzar les aportacions a rebre en el cas de patrocinis en espècie, fer-ne un seguiment i
control acurat (especialment de les aportacions en espècie), establir en els contractes els usos que es poden donar als espais cedits de forma gratuïta i no atorgar els
beneficis del mecenatge si l’altra part no ha complert amb els seus compromisos.
(derivada de l’Observació 5ª, 6ª i 7ª)
Atenent la recomanació de la Sindicatura, s’han millorat els controls de seguiment dels contractes de mecenatge en espècie. En el cas d’explotacions comercials,
els beneficiaris del programa de mecenatge NO poden cedir les sales que els hi corresponen. En tot cas, la Direcció es reserva fer una valoració si la cessió es per a entitats sense ànim de lucre vinculades al patrocinador i es demana l’ús de la sala per
a la «recaptació» de diners per a un objectiu o acció concreta.
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Recomanació 4: La Fundació hauria d’aprovar les taules salarials aplicables als
treballadors per assistències tècniques i artístiques. (derivada de l’Observació 8ª)
A la Comissió Executiva del dia 08 de juny de 2018 es varen aprovar les taules
salarials de les assistències tècniques i musicals, d’acord amb el conveni col·lectiu
vigent, atenent així a la recomanació feta per la pròpia Sindicatura.
Recomanació 5: La Fundació i el Consorci haurien de formalitzar documentalment els lliuraments d’efectiu i establir-ne el termini de reintegrament i el tipus d’interès aplicable si escau. (derivada de l’Observació 19ª)
Respecte del saldo intercompanyies a curt termini entre la FGTL i el CGTL, a més
dels acords que va prendre la Comissió Delegada en juliol del 2017 respecte a destinar
una part de les subvencions atorgades al CGTL per la devolució d’aquest import, el
passat dia 28 de febrer la Comissió Executiva del CGTL va aprovar destinar 180.000
€ anuals per la reducció d’aquest deute.
Recomanació 6: Les administracions públiques haurien de vetllar perquè la ges-

tió del Teatre es desenvolupés amb el màxim respecte als principis d’economia i eficiència.
Sempre ha estat i és voluntat de la DG, que les decisions i els procediments presos en el període de referència s’apliquin cercant els principis d’economia i eficàcia
que recomana la Sindicatura en la seva recomanació nº 6.
b) Establir i aprovar, per mitjà de la Comissió Executiva, un marc inclòs
en els estatuts, relatiu a la contractació i acomiadament de personal,
i també a la negociació i adopció d’acords sobre les retribucions de
personal.

A la reunió de la Comissió Executiva de la Fundació que va tenir lloc el dia 8 de
juny de 2018, amb l’assistència de tots els seus membres –presents o representats– i
per tal de donar compliment a l’article 33.c) dels Estatuts de la Fundació, segons el
qual correspon al director general «Portar la direcció del personal, la seva contractació i acomiadament i negociar i adaptar acords sobre les seves retribucions dins
el marc autoritzat per la Comissió Executiva», es va aprovar per unanimitat el següent marc d’atribucions en matèria laboral a favor del director general:
1. El director general queda facultat per prendre totes les decisions escaients en
l’àmbit de personal per aconseguir la màxima eficiència dels recursos humans disponibles amb les úniques limitacions que la legislació aplicable i la pressupostària
que la Comissió Executiva haurà aprovat per cada temporada li imposin, les que resultin de la normativa pròpia de l’administració pública a la qual estigui adscrita la
Fundació del Gran Teatre del Liceu, i les que s’assenyalen a continuació.
2. De manera expositiva i no limitativa, queda facultat per prendre acords d’ordre
laboral amb el Comitè d’empresa, contractar i acomiadar persones, revisar les seves
funcions, adequar els salaris individuals a aquestes funcions i totes aquelles accions
que consideri necessàries per garantir i millorar l’eficiència de les persones treballadores del Liceu.
3. L’exercici d’aquestes competències s’exercitarà segons les condicions següents:
3.1 Vetllarà perquè es compleixin els requisits d’idoneïtat, especialment per a
l’exercici de càrrecs directius, i perquè es compleixin els principis generals de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.
3.2 Els acords amb el Comitè d’empresa hauran de ser autoritzats per la Comissió Executiva, prèvia informació a la Comissió Econòmica.
3.3 Els procediments d’acomiadament col·lectiu, de suspensió de contractes i de
reducció de jornada hauran de ser autoritzats per la Comissió Executiva, prèvia informació a la Comissió Econòmica.
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3.4 Els increments o variacions de les retribucions salarials individuals fora del
marc de la negociació del conveni s’hauran de sotmetre a la informació de la Comissió Econòmica, i en la mesura del possible, de manera prèvia.
3.5 Periòdicament, el director general haurà d’informar a al Comissió Econòmica sobre els acomiadaments, les noves contractacions i les jubilacions anticipades
(ajuts previs a la jubilació).
3.6 El director general facilitarà tota la informació que li sigui requerida per part
de la Comissió Econòmica per a l’exercici de les seves funcions.
c) Fixar un procediment, escrit i autoritzar per la Comissió Executiva,
per a la concessió de les bestretes de personal.

En data 10/01/2018 es va formalitzar un procediment escrit per la concessió de
les bestretes que es va aprovar per la Direcció del Teatre i que es va informar a la
C. Executiva en la reunió del passat dia 08/06/2018 donat aquesta el seu vist-i-plau.
d) Fer els pagaments en efectiu dels patrocinadors dins l’exercici
comptable per al qual s’han establert.

Durant la temporada a2017/2018 la Fundació del Gran Teatre del Liceu ha modificat el criteri de comptabilització d’aquests contractes atenent la recomanació de la
Sindicatura, fent el registre comptable d’acord amb el seu meritament.
e) Incloure les taules salarials en el conveni col·lectiu per al personal
d’assistències tècniques i artístiques, i assegurar que queden aprovades
per la Comissió Executiva perquè es puguin aplicar.

Atès que el Conveni col·lectiu està vigent, per tal de donar compliment a la recomanació de la Sindicatura, a la Comissió Executiva del passat dia 8 de juny es van
aprovar les taules salarials de les assistències tècniques i musicals, d’acord amb el
conveni col·lectiu vigent, atenent així a la recomanació feta per la pròpia Sindicatura.
Barcelona, a 10 de març del 2019
Valentí Oviedo i Cornejo, director general

Control del compliment de la Resolució 215/XII, relativa a l’Informe de
fiscalització 7/2018, relatiu a les subvencions de l’Oficina de Suport a
la Iniciativa Cultural, corresponent als exercicis del 2015 i el 2016
290-00194/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 37121 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 215/XII, relativa
a l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les subvencions de l’Oficina de Suport a
la Iniciativa Cultural, corresponent als exercicis del 2015 i el 2016 (tram. 29000194/12), us informo del següent:
A data d’avui, moltes de les observacions i recomanacions que conté l’informe
de la Sindicatura de comptes ja han estat implementades, i d’altres ja ho havien estat
en la data mateixa de l’adopció de la Resolució (20 de desembre de 2018) atès que
l’informe es refereix a les anualitats 2015 i 2016, i cada any s’introdueixen millores
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en la gestió de les subvencions. A continuació s’indica l’estat de compliment de les
recomanacions esmentades:
– Pla Estratègic de Subvencions. Pel que fa al compliment de l’article 8 de la Llei
General de Subvencions, el Departament de Cultura, en el seu conjunt, amb inclusió
de l’OSIC, està acabant d’elaborar el Pla Estratègic de Subvencions de Cultura, que
es preveu aprovar durant el primer semestre de 2019. Des de la Intervenció General
s’han difós unes pautes metodològiques per estructurar i homogeneïtzar la informació a nivell de tots els departaments de la Generalitat.
– Informació de subvencions a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS). L’OSIC informa totes les convocatòries i subvencions a la BDNS des de
l’any 2017. Ho fa, com tots els departaments de la Generalitat i entitats adscrites,
a través de la Intervenció General, atès que és tràmit obligatori per a la reserva del
crèdit necessari i per a la publicació de les convocatòries al DOGC.
– Validació de justificants de despesa. Tal com ja es va argumentar en les al·legacions, la tramitació telemàtica impossibilita la validació tradicional dels justificants de despesa, i cal una regulació normativa que substitueixi aquest sistema antic
de comprovació de la sobreimputació de despeses. Des de l’any 2018, el programa
corporatiu de gestió de subvencions incorpora el formulari de justificació electrònic, que controla la sobreimputació de despeses a diferents subvencions. A banda,
la instrucció 3/2018, d’11 de desembre, de la Intervenció General sobre justificació
econòmica de subvencions estableix que no s’han d’exigir documents en paper en la
justificació de la despesa. La validació es substitueix per una declaració responsable
que indiqui que els justificants corresponen fidelment als registrats i que es disposa
dels originals.
– Comissions de valoració. Les actes de les comissions de valoració actuals de
l’OSIC reflecteixen amb detall els debats que han tingut lloc en les sessions de valoració, i argumenten els canvis de puntuació o d’import respecte del càlcul automàtic, si escau.
– Criteris de valoració. En les bases 2019 de gairebé totes les línies que convoca
l’OSIC s’han introduït els subcriteris de valoració, que perfilen encara més les puntuacions de manera totalment objectiva.
– Subvencions excloses de concurrència. El Departament ha fet un esforç important en la reducció d’aquestes subvencions. Malgrat la pròrroga pressupostària, l’any
2019 s’ha incrementat la dotació d’algunes convocatòries i s’han ampliat els objectes
subvencionables per tal que s’hi puguin acollir activitats que, fins ara, no podien entrar en la concurrència i es concedien de manera directa. Així doncs, a tall d’exemple, han estat modificades les bases d’entitats pel foment de la llengua, les de federacions de cultura popular i les de funcionament i activitats de museus, entre d’altres.
Així mateix, s’han definit noves línies de subvenció on s’hi podran presentar projectes que havien estat tradicionalment resolts fora de la concurrència pública. És el
cas de les línies per inversions en biblioteques i per al sistema públic d’espais d’arts
escèniques i música. Addicionalment, el pressupost prorrogat no permet incorporar
altres línies previstes que també podrien donar acollida a molts projectes, com la de
planejament urbanístic o la d’inversions en equipaments escènics.
– Subvencions nominatives. Les subvencions recurrents que fins ara es concedeixen de manera directa han estat ja incorporades a l’avantprojecte de pressupost 2019
com a nominatives, d’acord amb les recomanacions de la Sindicatura de Comptes,
però fins que no s’aprovi un nou pressupost hauran de continuar essent excloses de
concurrència.
– Justificació d’ens públics sense intervenció prèvia. Aquesta deficiència de gestió va quedar corregida l’any 2017, a partir d’una indicació de la Intervenció general.
Des de l’any 2017 tots els convenis, els acords de concessió i les bases reguladores
de les subvencions de l’OSIC, que tenen com a beneficiaris ens públics (principalment universitats) que no tenen intervenció prèvia de les despeses, preveuen la justi-

4.50.01. Compliment de resolucions

40

BOPC 324
3 de maig de 2019

ficació mitjançant compte justificatiu amb aportació de justificants o bé amb informe d’auditor (en funció de l’import de la subvenció).
– Presentació d’ofertes de contractació. En tots els casos en que alguna despesa
d’una activitat subvencionada supera els imports establerts al Text Refòs de la Llei
de Contractes del Sector Públic, l’OSIC exigeix la presentació de tres ofertes, i en
el cas dels ens locals, que justifiquen amb certificat d’intervenció, es comprova i requereix que el certificat faci esment al compliment de la normativa en matèria de
contractació.
Barcelona, 25 d’abril de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Control del compliment de la Resolució 218/XII, relativa a l’Informe
de fiscalització 14/2018, sobre el Laboratori de Referència de
Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016
290-00197/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 37112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament

Alba Verges i Bosch, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 218/XII, relativa a l’informe de fiscalització 14/2018, sobre el
Laboratori de Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici de 2016, amb número de tramitació 290-00197/12, el control de compliment de la qual correspon a
la Comissió de la Sindicatura de Comptes.
Barcelona, 26 d’abril de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: consellera, del Departament de Salut (reg. 37112).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 03.06.2019 al 25.06.2019) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
26.06.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.
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290-00338/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 37202 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament

Alba Verges i Bosch, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 366/XII, sobre el consum d’opioides, amb número de tramitació
290-00338/12, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.
Barcelona, 29 d’abril de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: consellera, del Departament de Salut (reg. 37202).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 22.05.2019 al 12.06.2019) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
13.06.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

Control del compliment de la Resolució 220/XII, sobre la protecció
dels infants
290-00353/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 37031 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament

Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del
Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en un mes del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 220/XII, sobre la protecció dels infants, publicada al BOPC
núm. 231 de 27 de desembre de 2018, atesa la complexitat de la seva elaboració a
partir d’informacions i dades procedents del conjunt de departaments.
Barcelona, 24 d’abril de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: conseller, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (reg. 37031).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 03.06.2019 al 25.06.2019) del termini que dispo4.50.01. Compliment de resolucions
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sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
26.06.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2019.

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 37/XII, sobre el contingut dels
llibres de text i de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya i sobre
la convivència en els centres educatius
390-00037/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 37115 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 37/XII, sobre el contingut dels llibres de text i de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya i sobre la convivència
en els centres educatius (tram. 390-00037/12), us informo del següent:
El Departament d’Educació no té competències per autoritzar els llibres de text.
No obstant això, des del Departament d’Educació s’analitzen les queixes que es
plantegen sobre afirmacions o dades que podrien no respondre a criteris científics, i
en cas que sigui així, es trasllada la informació als editors perquè revisin la precisió
científica del llibre de text en qüestió.
El Departament d’Educació vetlla perquè en els documents de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (xtec.cat) hi hagi presència equilibrada d’homes i dones
a les diferents disciplines i contribuir així a fer-ne el reconeixement en els avenços
científics, tècnics, humanístics...
El Departament d’Educació vetlla per la presència de les diferents relacions afectives i les diferents opcions sexuals en els documents proporcionats per la Xarxa
Telemàtica Educativa de Catalunya. I rebutja qualsevol tipus d’instrumentalització
política que posi en risc la convivència escolar en els centres educatius del servei
d’educació de Catalunya.
Properament s’iniciaran els tràmits per la redacció d’un projecte de decret sobre
la funció inspectora que permetrà adequar les funcions de la Inspecció d’Educació
a les noves exigències del sistema educatiu i en aquest context, caldrà convocar oposicions al Cos d’Inspectors d’Educació.
Barcelona, 25 d’abril de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Moció 69/XII, sobre el finançament
necessari per a reforçar l’estat del benestar
390-00069/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019
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Control del compliment de la Moció 70/XII, sobre la inoperància del
Govern
390-00070/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019

Control del compliment de la Moció 71/XII, sobre les víctimes del
terrorisme
390-00071/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019

Control del compliment de la Moció 72/XII, sobre l’abordatge integral
de les violències sexuals contra infants
390-00072/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019

Control del compliment de la Moció 73/XII, sobre el garantiment de
la llibertat, la igualtat efectiva i la no-discriminació de les persones
LGBTI+
390-00073/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019

Control del compliment de la Moció 74/XII, sobre les urbanitzacions i
els barris amb dèficits urbanístics
390-00074/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019
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Control del compliment de la Moció 75/XII, sobre la lluita contra la
desocupació i la precarietat laboral
390-00075/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019

Control del compliment de la Moció 76/XII, sobre la recuperació dels
grans consensos per a fer que Catalunya avanci
390-00076/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019

Control del compliment de la Moció 77/XII, sobre les millores
necessàries per a l’escola catalana
390-00077/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019

Control del compliment de la Moció 78/XII, sobre la visió del
Govern amb relació a la participació catalana en el colonialisme i
l’esclavisme
390-00078/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.04.2019

4.50.02. Compliment de mocions

45

