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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 667/XII del Parlament de Catalunya, sobre el compliment
de la Recomanació 1999/519 del Consell de la Unió Europea, relativa
a l’exposició del públic en general a camps electromagnètics
250-00366/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 22, 05.12.2019, DSPC-C 398

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 5 de desembre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els riscos per a la salut per les antenes de
telefonia mòbil a Cerdanyola del Vallès (tram. 250-00366/12), presentada pel Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 20060).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya s’adhereix a la Recomanació 1999/519 del Consell
de la Unió Europea, del 12 de juliol de 1999, relativa a l’exposició del públic en general a camps electromagnètics de zero hertzs a tres-cents gigahertzs, revisada l’any
2007.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Avaluar les mesures que ha dut a terme i a estudiar si n’ha d’aplicar de noves
per a complir la Recomanació 1999/519 del Consell de la Unió Europea, amb la finalitat de vetllar, per mitjà de les mesures preventives corresponents, per la salut de
la població, especialment la més vulnerable, davant els efectes que produeixen les
ones electromagnètiques.
b) Fer les gestions pertinents perquè el Govern de l’Estat apliqui i reculli les propostes de la Recomanació 1999/519 del Consell de la Unió Europea en la legislació
de telecomunicacions, i a modificar aquesta legislació com sigui necessari perquè no
envaeixi, com fa actualment, les competències urbanístiques i mediambientals dels
municipis i les comunitats autònomes.
Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 668/XII del Parlament de Catalunya, sobre el projecte de
construcció del nou edifici de l’Hospital Universitari Doctor Josep
Trueta de Girona
250-00367/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 22, 05.12.2019, DSPC-C 398

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 5 de desembre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou edifici de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona (tram. 250-00367/12), presentada
pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg.
20057).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
1.10. Acords i resolucions
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Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Incloure en els pressupostos del 2020 una partida per a iniciar el projecte de
construcció del nou Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona als terrenys de Domeny proposats per l’Ajuntament de Girona.
b) Garantir, mentre el nou edifici no sigui una realitat, les inversions a l’actual
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona per a assegurar que continua
essent operatiu. Aquestes inversions han de permetre, entre altes coses, reformar la
unitat neonatal i la unitat de cures intensives pediàtrica i acabar el nou espai d’urgències i el nou bloc quirúrgic.
Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 669/XII del Parlament de Catalunya, sobre el projecte de
construcció del nou Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de
Girona
250-00498/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 22, 05.12.2019, DSPC-C 398

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 5 de desembre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou Hospital Josep Trueta, a Girona (tram. 250-00498/12), presentada pel Grup Parlamentari
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 26961).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Aprovar abans que acabi el primer trimestre del 2020 el pla funcional per al
projecte del nou Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona, tal com estableix el Pla estratègic de la regió sanitària de Girona, i a fer-lo arribar a la Comissió de Salut, per a donar compliment al compromís adquirit pel Departament de
Salut.
b) Elaborar i presentar al llarg del 2020 la planificació dels recursos d’atenció
especialitzada en l’àmbit de la salut a l’àrea interurbana de Girona i a iniciar després l’elaboració de l’avantprojecte constructiu del nou Hospital Universitari Doctor
Josep Trueta de Girona, d’acord amb el pla funcional per al projecte del nou hospital i amb l’acompanyament d’una partida pressupostària per a iniciar el projecte
el 2020.
Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

1.10. Acords i resolucions

6

BOPC 497
19 de desembre de 2019

Resolució 670/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’equiparació
retributiva entre els professionals de l’Institut Català de la Salut i els
dels centres sanitaris del Siscat
250-00385/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 22, 05.12.2019, DSPC-C 398

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 5 de desembre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’equiparació retributiva entre els professionals de l’Institut Català de la Salut i els dels centres sanitaris del Siscat (tram.
250-00385/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a treballar per l’equiparació retributiva i de condicions laborals entre els professionals de l’Institut Català de la Salut i
els dels centres assistencials del Siscat.
Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 671/XII del Parlament de Catalunya, sobre el cobrament del
total de la retribució variable pactada amb els treballadors sanitaris
250-00398/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 22, 05.12.2019, DSPC-C 398

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 5 de desembre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el cobrament del total de la retribució
variable pactada amb els treballadors sanitaris (tram. 250-00398/12), presentada pel
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 22640).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir que els treballadors sanitaris cobrin el total de la retribució variable
pactada de les direccions per objectius.
b) Garantir que els objectius dels treballadors sanitaris se signin al gener perquè
siguin realment anuals.
c) Publicar, amb total transparència, els objectius pactats dels treballadors i de
tots els directius sanitaris, a donar a conèixer el dia que se signaran i a publicar-ne
el compliment punt per punt un cop avaluats.
d) Unificar els criteris d’aplicació de les direccions per objectius a tot Catalunya i a crear un grup de treball professional que actualitzi la Instrucció 1/2008, del
procediment de fixació i avaluació d’objectius per a la percepció del complement
de productivitat variable.
Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou
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Resolució 672/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció a les
famílies en la xarxa pública de salut mental d’adults
250-00396/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 22, 05.12.2019, DSPC-C 398

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 5 de desembre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’atenció a les famílies en la xarxa
pública de salut mental d’adults (tram. 250-00396/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 22638).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir l’accés a l’atenció en salut mental a les famílies dels usuaris amb severitat clínica i a definir programes d’intervenció psicoeducativa i de suport psicoterapèutic per a les famílies.
b) Avaluar l’aplicació del programa «Activa’t» i a revisar-ne la incorporació a la
Cartera de serveis sanitaris i socials per a garantir que les famílies de tots els pacients visitats a la xarxa de salut mental d’adults rebin atenció psicoterapèutica i psicoeducativa dels serveis socials i sanitaris.
c) Ajustar les ràtios de professionals als centres de salut mental de la xarxa pública perquè puguin dur a terme llur feina sobre la base de l’avaluació del programa
«Activa’t» i la seva incorporació a la Cartera de serveis socials i sanitaris.
Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; el vicepresident de la Comissió en funcions de president, Xavier Quinquillà Durich

Resolució 673/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament
del CAP Gran Sol, al barri de Llefià, a Badalona
250-00407/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 22, 05.12.2019, DSPC-C 398

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 5 de desembre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió sanitària
del barri de Llefià - Gran Sol, de Badalona (tram. 250-00407/12), presentada pel
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 23903).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Adequar el nombre de professionals sanitaris al CAP Gran Sol, de Badalona
(Barcelonès), per a assegurar que l’oferta sanitària del barri de Llefià és l’òptima
perquè la població sigui atesa dignament.
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b) Reconèixer el paper determinant que ha tingut el moviment veïnal, organitzat
per mitjà de les associacions de veïns, en la millora del servei ofert pel sistema sanitari català als barris i municipis.
Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 674/XII del Parlament de Catalunya, sobre els recursos del
CAP Gran Sol, de Badalona
250-00418/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 22, 05.12.2019, DSPC-C 398

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 5 de desembre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els recursos del CAP Gran Sol, de
Badalona (tram. 250-00418/12), presentada pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 23904).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Augmentar el nombre de professionals sanitaris del CAP Gran Sol, de Badalona (Barcelonès), de manera que els usuaris hi puguin ésser atesos amb excel·lència.
b) Posar a disposició dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògica
els mitjans adequats per a garantir que les baixes i els permisos dels professionals
sanitaris siguin coberts.
c) Informar el Parlament en el termini de dos mesos de les mesures posades en
funcionament.
Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 675/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament
de l’atenció sanitària al CAP Gran Sol, de Badalona
250-00441/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 22, 05.12.2019, DSPC-C 398

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 5 de desembre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària al
CAP Gran Sol - Llefià, de Badalona (tram. 250-00441/12), 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. 23908).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Cobrir la totalitat de la plantilla estructural del CAP Gran Sol, de Badalona
(Barcelonès), en el termini d’un mes a partir de l’aprovació d’aquesta resolució.
1.10. Acords i resolucions
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b) Destinar tot el personal sanitari necessari al CAP Gran Sol per a assegurar-hi
una atenció de qualitat.
c) Incrementar en el termini de quatre mesos els recursos del CAP Gran Sol per
a augmentar-ne l’accessibilitat significativament.
d) Fer que els representants del Departament de Salut es reuneixin urgentment
amb l’Ajuntament de Badalona amb els objectius de millorar la situació del CAP
Gran Sol i d’assegurar la inversió necessària per a la resta de recursos assistencials
i sanitaris de Badalona.
Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou
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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 la recuperació d’un pla d’incentius
autonòmics per al vehicle elèctric
250-01093/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 53447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.12.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Alfonso Sánchez Fisac, 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 para recuperar
un plan de incentivos autonómicos en Cataluña para el vehículo eléctrico, para que
sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

En la actualidad, vivimos un momento de grandes transformaciones en el que
la competitividad y la sostenibilidad tienen un papel predominante en la sociedad.
En este sentido, es fundamental la introducción de nuevas tecnologías de movilidad
eléctrica, entre las que destaca el vehículo eléctrico.
Los vehículos eléctricos son aquellos vehículos que están propulsados total o
parcialmente por energía eléctrica y son el eje fundamental del impulso de la movilidad sostenible.
En este aspecto, los catalanes llevan una década esperando que el Govern de la
Generalitat apueste de manera efectiva por la movilidad eléctrica en pro de la preservación del medio ambiente y en pro de la lucha contra el cambio climático. Cabe
destacar que otras comunidades autónomas son pioneras y están incentivando la
compra del vehículo eléctrico con una partida presupuestaria propia que complementa la dada por el Gobierno de España.
Asimismo, próximamente el Govern de la Generalitat tiene previsto gravar a 3,6
millones de vehículos con un tributo sobre el exceso de emisiones de gases invernadero como el CO2 por la simple posesión del vehículo y no por su uso y solo estarán
exentos de este impuesto los vehículos eléctricos.
Es por ello, que este castigo a las familias debe de verse reflejado en ayudas para
la obtención de vehículos eléctricos.
En este sentido, es importante subrayar que el 31 de agosto de 2010 el Govern de
la Generalitat creó el plan IVECAT para impulsar el vehículo eléctrico en Cataluña.
No obstante, dicho plan fue un auténtico desastre, ya que no se cumplieron las previsiones que la Generalitat de Cataluña tenía previstas. De 76.000 vehículos eléctricos
que tenían que circular en Cataluña gracias a este plan, lo que debía suponer el 1,2%
de todo el parque automovilístico, solo se consiguió que circulasen 4.200 vehículos.
Por eso, urge que el Govern de la Generalitat reconozca la importancia de reducir las emisiones de efecto invernadero con políticas potentes que traten de fomentar el uso de energías renovables y permita el fomento de la compra de vehículos
eléctricos.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
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1. Crear un plan autonómico de fomento de ayudas a la compra de vehículos
eléctricos (M1) teniendo en cuenta las recomendaciones de Europa en su Plan 2030
sobre emisiones.
2. Dotar del presupuesto que se estime necesario para cumplir con el plan en un
plazo de 5 años y que sea como mínimo de lo presupuestado en el plan IVECAT.
3. Incentivar la renovación del parque automovilístico por modelos menos contaminantes y eliminar del parque público los vehículos con norma con un certificado
de emisiones Euro 4 e inferior y sustituirlos por vehículos 100% eléctricos o híbridos con un mínimo de 72km de autonomía.
4. Crear una línea de ayudas a PIMES y autónomos que trabajen en servicios de
última milla en las grandes ciudades de Cataluña para la obtención de medios de
transporte ecológicos.
5. Contemplar en los próximos presupuestos de la Generalitat de Catalunya la
inversión en I+D+i para la creación de sistemas de almacenamiento de energía de
nueva generación.
6. Crear un conjunto de herramientas online sobre movilidad eléctrica en las
cuales los ciudadanos puedan recibir toda la información al respecto.
7. Impulsar la implantación de puntos de recarga y la preinstalación de cables en
las plazas de aparcamiento residenciales y no residenciales.
Palacio del Parlamento, 12 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Alfonso Sánchez Fisac, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’accés als
tractaments psicoterapèutics en el sistema sanitari públic per als
menors que pateixen abusos sexuals
250-01094/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 53451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.12.2019

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per garantir
l’accés als tractaments psicoterapèutics al sistema sanitari públic pels menors que
pateixen abusos sexuals, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut,
amb el text següent:
Exposició de motius

Segons l’informe de Save the Children, a Catalunya, 1 de cada 5 persones han
patit algun tipus de violència sexual a la seva infància. Les dades recollides pels serveis de detecció indiquen que la proporció de nens i nenes atesos per aquest motiu
no supera el 2%.
A hores d’ara a Catalunya, és la Fundació Vicky Bernadet qui està atenent a una
gran quantitat de persones, uns 700 nous casos només durant el primer semestre de
2019, un 30% mes que el 2018. Aquesta fundació calcula que el 60% de les víctimes
no arriben a rebre cap mena d’ajuda.
Atés que aquest augment de casos que demanen ajut és un senyal positiu d’estar
començant a superar certs tabús i augmentar la visibilització, es posa de manifest
alhora la mancança d’atenció d’aquests nens i nenes al sistema sanitari públic, i la
manca de coordinació d’aquest amb els professionals del sistema judicial, que porten
les avaluacions per dur a terme les pertinents denúncies.
3.10.25. Propostes de resolució
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya demana al Govern de la Generalitat a:
1. Definir programes als Centres de Salut Mental Infantojuvenil per a l’atenció
dels nens i nenes que han patit abusos sexuals a la infància.
2. Dotar de llocs de treball per a professionals dels Centres de Salut Mental Infantojuvenil per garantir que tots els nens i nenes amb les seves famílies puguin tenir accés als tractaments psicoterapèutics de suport i afrontament de les situacions
d’abús sexual.
3. Garantir la coordinació entre els professionals de la Xarxa de Salut Mental Infantojuvenil amb els professionals de Serveis Socials i Justícia implicats en l’expedient d’avaluació dels menors en casos d’abusos sexuals per millorar el procediment
d’avaluació i disminuir els riscos de victimització secundària.
Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada,
GP Cs

Proposta de resolució sobre la coordinació entre els Mossos
d’Esquadra i els serveis de vigilància privada a les estacions de tren,
metro i autobusos
250-01095/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 53459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.12.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jean Castel Sucarrat, 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 entre Mossos d’Esquadra y los servicios de vigilancia privada en estaciones
de tren, metro y autobús, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con
el siguiente texto:
Exposición de motivos

El Cuerpo de Mossos d’Esquadra, el pasado domingo día 1 de diciembre, detuvo
a dos jóvenes por haber agredido a tres vigilantes de seguridad de Renfe en un tren
de Rodalies que realizaba el trayecto entre Blanes y Barcelona.
Este tipo de episodios no son aislados y así lo ha dicho el Sindicato Profesional
de Seguridad Privada cuantificando en 181 las agresiones ocurridas en Rodalies en
lo que va de año, 26 de las cuales se habrían producido en el pasado mes de noviembre.
Desde hace ya varios años los vigilantes de seguridad contratados por Renfe
cumplen con el cometido tanto de controlar que no haya altercados –como por ejemplo que no sucedan peleas en las estaciones o en los vagones de los trenes, o cuando ocurren intentar pararlas–, que todos los pasajeros viajen con el billete y hasta
tratar de evitar que grupos de grafiteros paren los convoyes para saltar a las vías y
así pinten los propios trenes. El tratar de velar para que todas estas conductas no
se produzcan, en ocasiones les provoca involucrarse en estas situaciones en las que
resultan agredidos.
Es por ello y en razón al último episodio ocurrido en el convoy que hacía el trayecto entre Blanes y Barcelona, que Renfe ha manifestado que solicitará una reunión extraordinaria con el Cuerpo de Mossos d’Esquadra para evaluar la agresión
3.10.25. Propostes de resolució
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que sufrieron los vigilantes de seguridad agredidos, además de analizar qué medidas complementarias se deben añadir a las que ya se toman en determinadas zonas
de ocio como Blanes.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern a:
– Mejorar la coordinación entre el Cuerpo de Mossos d’Esquadra, las compañías operadoras y los servicios de vigilancia privada en infraestructuras como las
estaciones de tren, metro y autobuses mediante el diseño e implementación de protocolos preventivos para aquellas fechas y horarios de mayor afluencia de personas,
además de determinadas zonas de ocio en las que puede existir mayor riesgo para el
mantenimiento del orden público con los oportunos dispositivos planificados.
Palacio del Parlamento, 2 de diciembre de 2019.
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la defensa del model lingüístic i de
l’escola pública catalana
250-01096/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 53465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.12.2019

A la Mesa del Parlament

Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament
del Parlament, presenta la Proposta de resolució de defensa del model lingüístic i
d’escola catalana, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació,
amb el text següent:
Exposició de motius

L’escola pública catalana és un model d’èxit i té com a principis rectors, recollits
a l’article 2 de la Llei d’Educació de Catalunya, entre d’altres: La transmissió i la
consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat personal,
la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. La universalitat i l’equitat
com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col·lectius. El pluralisme. La inclusió escolar i la cohesió social. La coeducació i el foment de la igualtat
real i efectiva entre dones i homes.
En el seu article 50 es recull que «L’Administració educativa ha d’assegurar els
recursos públics per a fer efectiva la gratuïtat dels ensenyaments obligatoris i dels
declarats gratuïts» i en l’article 199 insisteix en que el «Finançament de l’escolarització obligatòria i d’altres ensenyaments gratuïts El Govern ha de garantir la gratuïtat de l’escolarització dels ensenyaments a què fa referència l’article 5.2 i ha de
sostenir amb els recursos econòmics necessaris els centres que presten el Servei
d’Educació de Catalunya, d’acord amb la programació educativa.»
Per tal de garantir la continuïtat d’un model educatiu públic de qualitat i en català cal invertir i garantir els recursos necessaris. Durant els últims anys no ha estat així, ateses les retallades i la manca de recursos adreçats a cobrir les places docents, patint un atac constant des dels diversos Governs de la Generalitat dels últims
7 anys que no han garantit en cap cas ni l’article 50, ni el 199.
Per altra banda, durant més de 30 anys s’ha demostrat que el model d’escola
catalana i el model d’immersió lingüística és un model d’èxit. Aquest model ha estat producte d’un extraordinari consens polític de país i del compromís i treball de
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molts professionals de l’educació, de les famílies i de les institucions públiques de
Catalunya.
El model lingüístic educatiu català és una peça clau de cohesió de la societat catalana i del procés de normalització lingüística de Catalunya. L’escola catalana és
un exemple de convivència democràtica, de llibertat i respecte a les llengües i a la
diversitat lingüística.
El model d’escola catalana garanteix el coneixement del català i el castellà de
manera equivalent, com demostren els currículums educatius i les diferents avaluacions dels resultats acadèmics dels estudiants.
Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge
dins dels centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural.
Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha contribuït de
manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent
la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada.
L’esforç i la voluntat de tots els actors implicats: institucions, comunitat educativa, famílies han fet possible un model educatiu i lingüístic cohesionador, ric
en competències i garant de l’adquisició dels coneixements per dominar fins a tres
llengües. En definitiva un model d’èxit que no divideix, si no que uneix i enriqueix.
Davant d’aquesta situació on el model català d’escola pública no només pateix el
greuge i l’atac d’aquells que posen en dubte el model d’immersió lingüística i el català com a llengua vehicular, si no que també pateix la manca de recursos i les retallades dutes a terme durant els últims anys.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Insta al Govern de la Generalitat a millorar el finançament de l’educació pública catalana amb l’objectiu d’assolir el 6% del PIB de despesa.
2. Dona suport al model lingüístic de Catalunya, com a model compromès amb
la cohesió social, que garanteix una societat més cohesionada, democràtica i lliure,
i que no separa els nens i nenes i els i les joves per la seva llengua d’origen. Un model que assegura el coneixement de les dues llengües.
3. Rebutja qualsevol tipus d’iniciativa que pugui trencar el model d’escola pública catalana que cerca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en
contra de l’Estatut de Catalunya i de la Llei d’Educació.
4. Insta el govern de la Generalitat perquè vetlli pel model d’immersió lingüística
de les nostres escoles i respongui amb tots els mitjans institucionals i legals contra
qualsevol agressió d’aquest model.
5. Reitera el compromís amb l’escola pública catalana com a eina clau per a la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens.
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP
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Proposta de resolució sobre l’acord de Ryanair amb els treballadors
de l’aeroport de Girona
250-01097/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 53534 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.12.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el acord de l’aerolinea Ryanair amb el treballadors del aeroport de Girona,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent:
Exposició de motius

A la fi d’agost passat, la direcció de Ryanair va assegurar que el pròxim 8 de gener la base de l’aerolínia a Girona es tancaria. La intenció de Ryanair era plantejar
un expedient de regulació d’ocupació (ERE) que suposava l’extinció de tots els contractes laborals adscrits a les base de Girona i de altres. En total, 140 tripulants de
cabina i uns 25 pilots, segons els càlculs dels respectius sindicats.
La direcció de l’aerolinia irlandesa Ryanair ha arribat a un acord individual amb
una part dels treballadors a Girona, assegurant que d’aquesta manera no tancarà
l’activitat en el aeroport.
Les condicions d’aquest acord suposen la creació d’un nou contracte amb unes
condicions extremes com la pèrdua de l’antiguitat, retallada del sou anual un 25%
i romandre a el atur tres mesos al any o canviar la seva categoria professional.
El personal que hagi decidit no firmar el nou contracte serà inclòs en el ERE que
la companyia ha present a nivell estatal.
A través dels mitjans de comunicació i xarxes socials, la Generalitat i els grups
que donen suport al Govern han celebrat la notícia, com les del Secretari d’infra
estructures i Mobilitat de la Generalitat, qui ha ressaltat que «És important que
s’aposti per la continuïtat, tant per al turisme com per a les empreses del territori.»
A més, la Generalitat es va comprometre a demanar al Govern de l’Estat la reducció de les taxes i la seva adequació a un aeroport amb trànsit estacional.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Obrir una investigació, a través del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies com institució encarregada del la inspecció de treball, per conèixer si
l’acord que ha fet la empresa Ryanair amb els treballador vulnera els drets laborals.
2. Presentar el resultat d’aquesta investigació a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies del Parlament de Catalunya.
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,
GP CatECP
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Proposta de resolució sobre el finançament de la construcció de
l’Institut de Tiana
250-01098/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 53682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.12.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el finançament de la construcció de l’Institut de
Tiana, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text
següent:
Exposició de motius

L’augment d’alumnes que cursen els estudis de secundària, de 1r a 4t d’ESO, a
les poblacions de Tiana i Montgat (Maresme) ha produït la saturació dels dos centres
que comparteixen ambdós municipis.
Actualment, el Departament d’Educació té instal·lats uns mòduls en règim de
lloguer per donar cobertura a la falta d’espai existent i es preveu la col·locació d’algun més.
El passat 4 de febrer de 2019, l’Ajuntament de Tiana va fer arribar una proposta
per l’ampliació de l’Institut que consistia en un edifici suspès de planta rectangular
desenvolupat amb un vestíbul en planta baixa, una planta primera formada per aules, serveis i la connexió amb l’edifici existent d’una dimensió aproximada de 900
m2. L’Ajuntament ha valorat l’import d’aquesta ampliació en 1.500.000 €.
L’Ajuntament dins la proposta va sol·licitar al Departament d’Educació l’inici
d’un conveni de col·laboració per l’ampliació de l’Institut de Tiana per tal de poder
també implementar el batxillerat en aquest centre educatiu.
En un conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Tiana amb data del
mes de març de 2019, l’anterior Govern va deixar constància que estaria disposat a
pagar les despeses que comportessin la construcció de l’ampliació d’aquest edifici,
redacció del projecte, execució del projecte, execució i direcció de les obres.
Tiana té una situació financera amb certs desequilibris i haver de destinar milions d’euros a aquesta construcció posaria en risc la viabilitat financera del consistori, que hauria de realitzar un Pla Econòmic-Financer per poder pagar-la.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Signar un nou conveni amb l’Ajuntament de Tiana que reculli el compromís de la
Generalitat a fer-se càrrec de totes les despeses que comportin la construcció de l’edifici: redacció del projecte, execució i direcció de les obres del nou Institut de Batxillerat.
2. Establir un calendari de retorn dels imports que el municipi destini a la construcció de l’Institut de Tiana. Els terminis en cap cas podran ser superiors a l’any
des de que aquests siguin abonats pel consistori.
3. Garantir, en els propers pressupostos de la Generalitat, la partida pressupostària anual suficient per a finançar les despeses de conservació, manteniment i vigilància del nou institut-escola.
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4. Garantir que el nou centre entri en funcionament a l’inici del curs escolar
2021-2022.
Palau del Parlament, 4 de desembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre els serveis sanitaris al Ripollès
250-01099/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 53683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.12.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Rafel
Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament,
presenten la Proposta de resolució sobre els serveis sanitaris al Ripollès, per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

Els serveis sanitaris que s’ofereixen als ciutadans de la comarca del Ripollès han
patit un seriós retrocés en els darrers anys. Ripoll, la capital de la comarca, és la
ciutat més poblada de la comarca i pateix, a més, el greuge de no disposar d’un Hospital Comarcal, que està situat al municipi de Campdevànol.
Com d’altres comarques de muntanya o amb població disseminada, el Ripollès
ha patit diverses retallades en diferents serveis en matèria de salut en els darrers
deu anys, en nom d’una mal entesa racionalització de serveis. La sanitat és un dret
constitucional dels ciutadans, que no poden patir greuges pel fet de trobar-se en un
indret del país i no en un altre.
Els reordenaments sanitaris portats a terme pel Govern han provocat un deteriorament de l’oferta pública en una comarca amb un índex d’envelliment de la població molt per sobre de la mitjana catalana i que pateix una important pèrdua de
població jove, agreujada, precisament, per la dificultat de fixar talent i famílies per
la falta de serveis en comparació a les àrees més densament poblades. Aquesta no és
una problemàtica que afecti únicament als habitants del Ripollès, per això és necessari que el Govern vetlli per la igualtat d’accés als serveis de tots els catalans, sigui
quin sigui el territori on viuen i, encara amb més motiu, en el cas dels ciutadans que
viuen a les comarques de muntanya.
Alguns exemples dels serveis que s’han perdut o s’han traslladat són:
– Pèrdua d’un vehicle d’emergències sanitàries per a la comarca del Ripollès.
– Tancament de les guàrdies nocturnes a tots els Centres d’Atenció Primària, inclòs el CAP de ripoll, municipi que no disposa d’un hospital,
– Pèrdua d’especialitats ofertades als Centres d’Atenció Primària en favor de
l’Hospital de Campdevànol.
– Un únic metge de guàrdia per atendre tant les urgències de l’Hospital de Campdevànol, com les urgències en què calgui desplaçar un metge amb el transport sanitari.
– Reordenament de l’Hospital de referència per als pacients sense tenir en comptes les especificitats del territori.
– Pèrdua del servei de laboratori als diferents Centres d’Atenció Primària de Ripoll des de l’Hospital de Campdevànol.
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– Pèrdua de l’especialitat de cirurgia amb ingrés a l’Hospital de Campdevànol
per la jubilació de l’especialista.
– Un únic pediatra esta donant servei a tota la comarca del Ripollès, fet que comporta greus endarreriments en les consultes als Centres d’Atenció Primària i el trasllat a l’hospital de referència d’infants amb malalties que haurien de poder ser ateses
a l’Hospital de Campdevànol.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a revertir de forma urgent la disminució dels serveis sanitaris a la comarca del Ripollès mitjançant les mesures següents:
a. Reobrir de les guàrdies nocturnes al CAP de Ripoll i les guàrdies localitzables
als Centres d’Atenció Primària de Ribes de Freser i Camprodon.
b. Augmentar el número de vehicles d’emergències disponibles a la comarca del
Ripollès.
c. Augmentar en un metge, com a mínim, el número de facultatius a l’Hospital
de Campdevànol en caps de setmana i nits.
d. Reobrir el servei de laboratori ofertat als Centres d’Atenció Primària des de
l’Hospital de Campdevànol.
e. Retornar als Centres d’Atenció Primària les especialitats traslladades a l’Hospital de Campdevànol.
f. Augmentar, amb caràcter d’urgència, la plantilla de pediatres dels Centres
d’Atenció Primària a la comarca del Ripollès.
g. Replantejar l’hospital de referència on es fa la derivació dels pacients tenint en
compte l’especificitat del territori i no l’adscripció administrativa.
h. Oferir als metges i als especialistes que vulguin instal·lar-se a les comarques
amb un major dèficit de professionals per garantir el reequilibri territorial i garantir
l’oferta de serveis als ciutadans en el seu propi territori.
Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el desè aniversari de la Carta dels drets
fonamentals de la Unió Europea
250-01100/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 53805 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.12.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Susana Beltrán García, diputada 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 el décimo aniversario de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals
i Transparència, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El 1 de diciembre de 2019 se cumplieron diez años desde que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) se convirtió en obligatoria.
La importancia de la CDFUE es múltiple, ya que recoge y protege los valores
de la Unión Europea que son: respeto a la dignidad humana, libertad, democracia,
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igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías.
Asimismo, añade derechos nuevos que no estaban en la Declaración Universal
de Derechos Humanos e incluye los llamados derechos de ciudadanía europea que
pueden disfrutar todos los nacionales de países miembros de la Unión Europea,
como por ejemplo España, por el hecho de ser nacionales de tales países. Algunos
ejemplos son el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento
Europeo, que es un derecho que tiene cualquier español (incluidos los catalanes) por
el hecho de ser nacional de un país miembro de la UE.
Sin embargo, el ejercicio de los derechos contemplados en la CDFUE no es absoluto, y así lo establece su preámbulo «El disfrute de tales derechos conlleva responsabilidades y deberes tanto respecto de los demás como de la comunidad humana y
de las generaciones futuras».
Ese respeto hacia los derechos de las demás personas e implementación de la
CDFUE se reflejó en el Reglamento General de Protección de Datos que entró en
vigor en 2018.
En concreto, el artículo 8 relativo a la Protección de Datos de carácter personal
establece:
«1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal
que le conciernan.
2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del
consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que le
conciernan y a obtener su rectificación».
La aplicación de la CDFUE debe ser de obligado cumplimiento no sólo para la
Unión y sus Estados miembros, sino también para las administraciones regiones de
estos países en el ámbito de sus competencias. Por ello, no hay mejor manera de celebrar el décimo aniversario de la CDFUE que exigiendo al Govern su cumplimiento y posterior rendición de cuentas en el Parlament.
Cabe recordar lo ocurrido el 1 de octubre de 2017, cuando el ex-Govern de la Generalitat, robó y utilizó ilegalmente los datos de millones de catalanes para celebrar
un referéndum ilegal, sin el consentimiento de los mismos y para un uso absolutamente ilegal. A día de hoy, los catalanes todavía no sabemos quién tiene nuestros
datos personales ni qué uso han hecho o van a hacer en el futuro, ni si alguien se ha
lucrado con nuestros datos, o con si se han utilizado o se están utilizando para otros
fines diferentes del referéndum ilegal que se celebró.
Los catalanes como ciudadanos europeos que también son, tienen todo el derecho a saber que se ha hecho con sus datos personales, y por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern a:
1. Denunciar el robo de los datos de todos los catalanes y averiguar para qué
otros usos se utilizaron.
2. Condenar la vulneración del derecho a la intimidad de los ciudadanos en relación al robo de datos.
3. Pedir disculpas a la ciudadanía por el uso ilegal e ilegítimo de los datos personales y comparecer en el Parlament para rendir cuentas.
4. Cuantificar económicamente y reparar lo antes posible el daño causado por el
robo de datos a los catalanes.
Palacio del Parlamento, 12 de diciembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la judicialització del patrimoni per part
d’Aragó per a espoliar el Museu de Lleida
250-01101/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 53817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.12.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu, Jenn Díaz Ruiz, diputada, Gemma Espigares
Tribó, diputada, Marta Vilalta i Torres, diputada, Bernat Solé i Barril, portaveu adjunt, Francesc Viaplana Manresa, diputat, Montserrat Fornells i Solé, diputada del
Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre la judicialització del patrimoni per part de l’Aragó per espoliar el Museu de Lleida, per
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura.
Exposició de motius

Als anys 90, el conflicte de les obres d’art entre Catalunya i l’Aragó agafa força. El Vaticà decideix fer coincidir els límits esclesiàstics amb els autonòmics i un
centenar de parròquies de Lleida passen a dependre del bisbat de Barbastre-Montsó. S’aprofita aquesta reordenació per obligar, des de Roma, al retorn de les obres.
Durant aquests anys hem anat coneixent diferents causes, relacionades amb les
obres de Sixena. La que afecta les pintures murals que són a Catalunya en dipòsit
indefinit des del 1936, i que tenen un valor incalculable. I la que afecta els 97 objectes del monestir que van ser venuts mitjançant tres contractes de compravenda a
la Generalitat i el MNAC entre 1983 i 1994, per un valor de 50 milions de pessetes
(300.000€) i que es trobaven al MNAC i el Museu de Lleida des dels anys setanta.
En el cas dels 97 objectes, l’any 2012 el Tribunal Constitucional dictaminava que
malgrat la Generalitat era competent per fer aquelles tres adquisicions, que s’havien
tancat en territori català, deixava la porta oberta a la declaració d’il·legalitat de la
sortida dels béns del monestir el 1970. I obria la porta a que el Govern de l’Aragó
obrís un nou litigi sobre la propietat de les obres. Al 2015 la sentència d’un tribunal
de primera instància d’Osca els dona la raó de forma provisional, i al 2016 l’Audiència la confirma. Pel que fa al judici per les pintures, un altre tribunal de primera
instància sentencia el 2015 que les pintures han de retornar a Sixena.
Totes dues sentències van anar lligades a sengles ordres d’execució provisional
per les respectives jutgesses dels casos. La de les pintures murals va acabar tirant-se
enrere davant l’evidència tècnica del risc que suposava el trasllat de les pintures al
monestir Sixena, però la dels objectes va tirar endavant. Així, l’11 de desembre de
2017, durant l’aplicació de l’article 155 de la Constitució a Catalunya, un operatiu comandat per la guàrdia civil va espoliar de matinada 44 obres d’art exposades al Museu de Lleida. L’autorització judicial va arribar amb el conseller de Cultura cessat
i va efectuar-se amb l’aquiescència del ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo.
A diferència de les obres del MNAC, que van ser lliurades de forma voluntària pel
conseller Santi Vila, en el cas de Lleida les obres van ser espoliades malgrat seguir
a l’espera de la sentència ferma del Tribunal Suprem. Avui les obres estan exposades
al monestir de Sixena.
Després del trasllat de les obres al monestir de Sixena, i de la seva exposició,
diferents experts van qüestionar les condicions de conservació amb les que estaven exposades les obres. L’historiador de l’art i llavors conservador del Museu de
Lleida, Alberto Velasco, parlava en una entrevista a Catalunya Ràdio dels problemes
d’humitat i salinitat del monestir i de la col·locació d’una columna de climatització
davant d’una de les peces. O de l’incompliment dels estàndards internacionals en la
barreja d’obres de naturalesa diferent i incompatible (tèxtils i metalls, per exemple),
dins d’unes mateixes vitrines al monestir. Pel que fa a les pintures murals, experts
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internacionals com Gianluigi Colalucci, restaurador italià, conegut per ser el restaurador de les pintures de la Capella Sixtina del Vaticà, ha manifestat en diverses
ocasions la irresponsabilitat de traslladar aquestes pintures al monestir de Sixena
perquè els arguments tècnics ho fan inviable.
Ahir 11 de desembre de 2019, 2 anys després de l’espoli, es va fer pública la sentència que ordena al Museu de Lleida l’entrega de forma immediata de 111 obres
d’art procedents de parròquies de la Franja al Bisbat de Barbastre-Montsó. La Generalitat de Catalunya i el Consorci del Museu de Lleida (que inclou l’Ajuntament
de Lleida, la Diputació de Lleida, el bisbat i el Govern de la Generalitat) ja han
anunciat que recorreran la sentència. I a diferència del que feia el llavors alcalde del
PSC, Àngel Ros, la resposta s’ha fet de forma conjunta i unitària per part de tots els
implicats.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent:
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta:
a. El seu rebuig a l’espoli del 2017 contra les obres d’art del Museu de Lleida
i rebutja qualsevol intent que es torni a repetir.
b. El ple suport i agraïment als responsables i treballadors del Museu de Lleida,
per la seva professionalitat, malgrat que han patit la judicialització política del patrimoni i les afectacions que això ha tingut en la seva feina.
c. El ple suport a les institucions lleidatanes que formen part del Patronat i aquelles que tenen relació i col·laboren amb el museu.
d. El ple suport a totes les lleidatanes i lleidatans que han hagut de patir els efectes de l’aplicació del 155 i de la judicialització política del seu patrimoni i agraeix la
defensa ciutadana per preservar aquest patrimoni.
e. La reprovació de qui fou ministre de Cultura Iñigo Méndez de Vigo, que va
usurpar les funcions de conseller de Cultura durant l’aplicació de l’article 155.
f. La reprovació de les declaracions incendiaries del jutge responsable de l’espoli
executat l’any 2017, Antonio Martín González, fetes a l’Heraldo de Aragón, afirmant que va patir per les obres i insinuant que els manifestants podrien calar foc al
comboi que les va traslladar a Sixena.
2. El Parlament de Catalunya insta al Govern:
a. A donar ple suport a les institucions lleidatanes en la recuperació de l’art espoliat, i a defensar les obres que estan en risc de ser espoliades.
b. A fer valer la Llei de Patrimoni cultural Català i la Llei de Museus, a diferència del que va fer el Govern espanyol durant l’aplicació del 155.
3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a exigir a l’Estat:
a. La correcta conservació i seguretat de les obres al monestir de Sixena, mentre
no son retornades al Museu de Lleida.
b. A exigir al Govern de l’Aragó que cessi en la judicialització del patrimoni amb
connotacions polítiques.
c. A obrir una investigació per a revisar les condicions en les que es va produir el
transport de les obres, així com la falta de compliment dels protocols de conservació
preventiva de les obres que es troben actualment al monestir de Sixena.
d. A respectar els criteris museístics internacionals que marquen organitzacions
com ICOM en assumptes d’aquest tipus.
Palau del Parlament, 12 de desembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu; Bernat Solé i Barril, portaveu adjunt; Jenn Díaz
Ruiz, Gemma Espigares Tribó, Marta Vilalta i Torres, Francesc Viaplana Manresa,
Montserrat Fornells i Solé, diputats, GP ERC
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3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els sacrificis
dels catalans com a conseqüència de l’acció de govern
302-00173/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 54280; 54346 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.12.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 54280)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre els sacrificis dels catalans com a conseqüència de
l’acció de govern (tram. 302-00173/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de tot el text del punt 1.c, nou text

1.c) Constata que la distribució de preferències respecte a la qüestió de la secessió divideix profundament i quasi per meitats la ciutadania catalana, quan es
planteja en termes binaris; que aquesta divisió ha comportat un conflicte polític a
Catalunya i al conjunt d’Espanya; que aquesta situació no es pot resoldre amb la
desfeta d’una meitat de la ciutadania catalana i, per tant, que cal explorar l’ampli
ventall de possibilitats d’acord que existeixen entre el manteniment de l’statu quo i
la secessió, a fi de cercar aquell més capaç de reunir àmplies majories al seu voltant.»
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació al punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar l’avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat per l’any 2020 a la major brevetat
possible, contemplant al seu estat de despesa que, almenys, un vuitanta per cent de
la despesa no financera vagi destinada a finançar polítiques socioeconòmiques.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3.f, nou text

3.f) Aprovar una reforma fiscal que tingui com a objectiu un model fiscal més just
i progressiu, on aporti més qui més té, més guanya, més contamina i més hereta, i
així acostar-nos a la mitjana europea pel què fa a la pressió fiscal aconseguint un
estat del benestar més sòlid. I incrementar la lluita contra el frau fiscal i l’economia
submergida potenciant l’activitat inspectora i els recursos de l’Agència tributària de
Catalunya.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSCUnits
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 54346)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, David Mejía Ayra, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre els sacrificis dels catalans com a conseqüència de l’acció de govern
(tram. 302-00173/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’aplicació a Catalunya d’un sistema educatiu efectivament trilingüe on el català, el castellà i l’anglès
siguin llengües vehiculars de l’ensenyament sostingut amb fons públics en condicions d’igualtat i no-discriminació.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atur
302-00174/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 54112; 54149; 54350 i 54441 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament,
17.12.2019 i 18.12.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 54112)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atur (tram. 302-00174/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 4

4. Reforçar els recursos del Pacte per la Indústria per tal d’afrontar els canvis
que viu el sector; I establir un full de rutes i un lideratge clar per part del Govern,
amb la finalitat de donar compliment al Pacte per la Indústria de manera efectiva.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 7

7. Desplegar la totalitat de la capacitat formativa del Centre de Formació Professional d’Automoció en el curs 2020/2021, Garantint que l’estratègia i gestió del centre, finançat amb les quotes dels treballadors i empreses, respongui a la llei 10/2015,
del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, garantint un rendiment social i econòmic òptim, que es traslladi a l’estabilitat i qualitat de l’ocupació.
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Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 9

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies compareixerà trimestralment davant del Parlament per a informar sobre els ERO produïts, l’evolució de l’ocupació
Catalunya i les mesures concretes que s’adoptin per part del Govern per la seva disminució i el seu paper en les negociacions.
Palau del Parlament, 16 de desembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, GP
CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 54149)

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Govern sobre l’atur (tram. 302-00174/12).
Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición al apartado 7

7. Desplegar la totalitat de la capacitat formativa del Centre de Formació Professional d’Automoció en en curs 2020/2021, cercant la cooperació de les empreses i
els agents socials del sector.
Palacio del Parlamento, 16 de diciembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 54350 I 54441)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atur (tram. 30200174/12).
Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2

2. Recuperar la dotació de llocs de treball necessària Reforçar els llocs de treball
necessaris per poder oferir els serveis bàsics d’orientació i formació per a l’acreditació de 150.000 persones cada any, tal com es va acordar en el marc de la Llei
10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 3

3. Presentar un pla per a l’increment progressiu del Incrementar progressivament
el nombre de personal orientador de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya
per arribar a un tècnic per cada 300 aturats, amb l’objectiu d’acostar-nos a les ràtios
marcades per l’Organització Internacional del Treball (OIT).
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Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4

4. Seguir reforçant els programes de suport a la indústria per tal d’adaptar-la als
canvis que properament haurà d’afrontar.
Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5

5. Posar en marxa el Pacte pel Treball Mantenir, al si del Consell de Relacions
Laborals de Catalunya, el diàleg necessari entre administració i agents socials i econòmics aprovat al Parlament el 2016. Aquesta iniciativa que ha de permetre acordar
les mesures necessàries per abordar els canvis en el món laboral i repartir millor el
creixement econòmic.
Esmena 5
GP Republicà
De modificació del punt 6

7. Posar en marxa i presentar donar compte al Parlament en un termini de tres
mesos, les mesures necessàries per reduir la temporalitat i la precarietat que afecta
a les treballadors/es del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 7

7. Desplegar la totalitat de la capacitat formativa la formació professional per a
l’ocupació del Centre de Formació Professional d’Automoció en el curs 2020/2021.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Anna Caula i Paretas, ERC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del
sistema de salut
302-00175/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 54113; 54247; 54285; 54358 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament,
17.12.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 54113)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del sistema de salut (tram.
302-00175/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició i supressió del punt 4

4. Preveure en els pressupostos del 2020, els recursos necessaris per fer front a
un pla de xoc específic amb l’objectiu de fer les mesures estructurals necessàries
per a reduir definitivament les llistes d’espera d’intervencions quirúrgiques, proves
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diagnòstiques i visites a l’especialista, donat que s’ha constatat que les aportacions
extraordinàries, amb obertura de quiròfans, redueixen les esperes dels ciutadans
i ciutadanes.
Palau del Parlament, 16 de desembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta,
GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 54247)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del sistema de salut (tram. 302-00175/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 4

4. Preveure en els pressupostos del 2020, els recursos necessaris per fer front a
un pla de xoc específic amb l’objectiu de reduir les llistes d’espera d’intervencions
quirúrgiques, proves diagnostiques i visites a l’especialista, tant en el nombre de persones com en el temps mitjà d’espera, donat que s’ha constatat que les aportacions
extraordinàries, amb obertura de quiròfans, redueixen les esperes dels ciutadans
i ciutadanes.
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 4 bis

4 bis. Apostar perquè l’atenció primària sigui el veritable epicentre del sistema
sanitari i la veritable gestora de la llista d’espera, dotant-la dels instruments de gestió necessaris, com ara la gestió de les agendes hospitalàries de proves diagnòstiques i de visites a especialistes als hospitals de referència.
Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió i addició d’un incís a l’article 6.a

6.a. Tendir a Elaborar una estratègia plurianual, amb escenaris pressupostaris
que tendeixi a que el 25% dels Pressupostos de Salut de la Generalitat de Catalunya
siguin destinats als serveis d’Atenció Primària i Comunitària.
Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió i addició d’un incís a l’article 9

9. Avançar cap a un Posar en marxa un Pla real d’igualtat i de conciliació personal i professional en tots els centres assistencials públics, siguin de I’ICS o del
SISCAT, avants de finalitzar l’any 2020.
Esmena 5
GP de Ciutadans
Addició d’un nou paràgraf a l’article 11

11.Revertir les retallades en l’àmbit sociosanitari i procedir a un pla per reobrir
els 786 llits tancats durant les retallades, abans de finalitzar l’any 2020.
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Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 12

12. Garantir que els serveis del PADES es donen a tot Catalunya de manera equitativa i restituir els equips que s’han anat disminuint en els darrers anys, abans de
finalitzar l’any 2020.
Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 13

13. Presentar, davant la Comissió de Salut, durant el primer semestre de 2020,
l’estat present, les mancances que presenten i les perspectives de futur de les Aliances Estratègiques entre centres assistencials que s’estan duent a terme, per generar
sinergies i garantir la qualitat assistencial.
Esmena 8
GP de Ciutadans

D’addició d’un nou article 14 bis
14 bis. Donar compliment a les mesures acordades a la Resolució 111/XII del
Parlament de Catalunya, sobre l’epidèmia de grip i altres possibles epidèmies, aprovada el 18 d’octubre de 2018.
Esmena 9
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 16

16 bis. Iniciar abans de finalitzar el primer trimestre de 2020, un procés de debat
amb els representants dels professionals i de les empreses adjudicatàries del transport sanitari per a determinar les peculiaritats i necessitats dels diferents territoris i
comarques, amb l’objectiu d’elaborar un pla ben dissenyat per reforçar el transport
sanitari i donar un servei de més qualitat.
Esmena 10
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 17

17. Garantir un sistema de control i de transparència de la prestació del servei
de transport sanitari urgent i no urgent que permeti d’avaluar periòdicament, i exposar públicament:
a) El compliment de totes les normatives per part de les empreses adjudicatàries.
b) El compliment de les condicions laborals establertes pel conveni col·lectiu
aplicable.
c) El compliment de la totalitat de les ofertes tècniques i econòmiques presentades per les empreses adjudicatàries a partir de les quals van guanyar l’adjudicació
dels lots que gestionen.
d) El compliment de les isòcrones en el transport sanitari urgent.
e) El compliment dels temps màxims d’espera en el transport sanitari no urgent.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Martín Eusebio Barra López, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 54285)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Regla3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del sistema de salut (tram. 302-00175/12).
Esmena 11
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 18

18. Revisar el model actual de salut mental i dotar-lo de recursos per tal que
tots els ciutadans de Catalunya que ho necessitin hi puguin tenir accés equitativament, independentment del territori on visquin i de quina sigui la seva condició
clínica, des d’un model que prioritzi la prevenció, s’apliqui en clau comunitària,
posi a l’abast del ciutadà eines terapèutiques com són la psicoteràpia, la psicoeducació i les intervencions socials comunitàries amb la freqüència i la intensitat que
han demostrat eficàcia, garanteixi el suport a les famílies i incorpori un sistema
d’avaluació de resultats en salut que doni veu als usuaris (pacients i familiars) en
l’avaluació.
Esmena 12
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 19

19. Dissenyar i implementar un pla autonòmic de prevenció del suïcidi, definint i implementant programes de prevenció primària en la comunitat, definint i
implementant programes de prevenció secundària a la xarxa sanitària publica,
garantint que tots els ciutadans de qui s’hagi detectat que estan en situació de risc
puguin accedir-hi, i definint i implementant programes de suport als supervivents,
amb equitat per a tots els territoris i avaluant els seus resultats.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Martín Eusebio Barra López, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 54358)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol i
Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que
estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del sistema
de salut (tram. 302-00175/12).
Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 2

2. Elaborar una estratègia plurianual, amb escenaris pressupostaris que permeti
arribar als 1.500 euros per càpita en despesa pública de salut, prioritzant la reversió
de les retallades i la pèrdua de qualitat assistencial.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 3

3. Complir amb el compromís expressat pel President de la Generalitat en seu
Parlamentària l’octubre de l’any 2018, i presentar, en el termini d’un mes, el text articulat del Decret d’Accessibilitat al sistema sanitari.

Fascicle segon
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Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 4

4. Preveure en els pressupostos del 2020, els recursos necessaris pel sistema de
salut que permetin millorar l’accessibilitat per fer front a un pla de xoc específic amb
l’objectiu de reduir el temps les llistes d’espera d’intervencions quirúrgiques, proves
diagnòstiques i visites a l’especialista, donat que s’ha constatat que les aportacions
extraordinàries, amb obertura de quiròfans, redueixen les esperes dels ciutadans i
ciutadanes.
Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 6 en el seu punt c.

c. Garantir l’aplicació d’Traslladar aquestes mateixes mesures i garanties de millorament de que contribueixen a incrementar la qualitat del serveis, a tots els centres d’Atenció Primària concertats, amb l’aportació dels recursos necessaris per mitjà del Servei Català de la Salut, per tal que estudïïn la possibilitat de fer-les efectives.
Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 7

7. Presentar, en un termini de quatre mesos, davant la Comissió de Salut la finalitat i el pla d’actuació de la Comissió Departamental per a l’Impuls Estratègic
en l’Atenció Primària i la Salut Comunitària dins el Sistema de Salut de Catalunya.
Esmena 7
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 8

8. Incorporar la visió dels professionals a la Comissió Departamental per a l’Impuls Estratègic en l’Atenció Primària i la Salut Comunitària dins el Sistema de Salut
de Catalunya, a les subcomissions tècniques creades per donar resposta als projectes
estratègics prioritzats per la pròpia Comissió.
Esmena 8
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 10

10. Que a través del Servei Català de la Salut, vetlli pel compliment del II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres
sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut,
el qual estableix els mateixos increments retributius previstos pel personal del sector
públic de la Generalitat pels anys 2019 i 2020.
Esmena 9
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 11

11. Revertir l’efecte de les retallades en l’àmbit sociosanitari garantint una cobertura equitativa i adequada a les necessitats de la població, d’acord amb l’estudi d’infraestructures i llits disponibles del sistema sociosanitari.
Esmena 10
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 12

12. Garantir que els serveis del PADES es donen a tot Catalunya de manera equitativa i reforçar-los segons les necessitats.
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Esmena 11
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 13

13. Presentar, davant la Comissió de Salut, l’estat actual present, les mancances
que presenten i les perspectives de futur de les Aliances Estratègiques entre centres
assistencials que s’estan duent a terme, per generar sinergies i garantir la qualitat
assistencial.
Esmena 12
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 15

15. Desenvolupar un protocol marc d’actuació davant els caos d’agressions als
professionals de la salut a Catalunya, amb formació especifica per dotar-los d’habilitats per fer front a situacions conflictives.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la banalització
de la violència a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
302-00176/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 54278; 54353 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.12.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 54278)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la banalització de la violència a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 30200176/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1 de la lletra e

1.e) Recorda que qualsevol col·laborador o entitat col·laboradora de TV3 ha de
respectar la normativa audiovisual vigent, així com el periodisme ètic i el llibre
d’estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tal com especifica el
seu àmbit d’aplicació.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2 de la lletra a

2.a) Reconèixer que TV3 i Catalunya Ràdio han esdevingut, en una part de la
seva programació, instruments d’agitació i propaganda al servei d’una determinada idea política de Catalunya i que és missió d’aquests garantir a la ciutadania
una programació de qualitat, plural, equilibrada, veraç; que recuperi uns mitjans
creïbles, independents, lliures i responsables.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; David Pérez Ibáñez, diputat, GP PSC-Units
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SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 54353)

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Daniel Serrano Coronado, diputat
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la banalització de la violència a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 302-00176/12).
Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra a de l’apartat 1

a. Condena la operación de limpieza de imagen que TV3 y Catalunya Ràdio están
llevando a cabo de grupos violentos y de personas que han pertenecido a organizaciones y grupos terroristas.
Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 3,

3. El Parlament de Catalunya insta el Consell de l’Audiovisual de Catalunya a
garantizar, de forma real y efectiva, el pluralismo político y social en los medios de
comunicación públicos de Catalunya.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Daniel Serrano Coronado, diputat,
SP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’habitatge
302-00177/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 54279; 54349 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.12.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 54279)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’habitatge (tram. 302-00177/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de tot el text del punt 3, nou text

3. Acompanyar a aquells ajuntaments que ho vulguin en la bonificació de
l’IBI per als habitatges que es posin en lloguer assequible a través de les Oficines
Locals d’Habitatge de cada municipi.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de tot el text del punt 6, nou text

6. Impulsar la concertació de les diferents administracions amb competències en
habitatge per implementar una estratègia efectiva conjunta respecte del patrimoni
d’habitatge públic.
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Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de tot el text del punt 8, nou text

8. Presentar en el termini màxim de dos mesos des de l’aprovació de la moció,
les conclusions posteriors a l’estudi realitzat pel Departament de Vicepresidència o
Economia i Hisenda, juntament amb la ACHA, sobre les modificacions més adequades que s’haurien de produir per avançar en l’objectiu de gravar l’incompliment de
la funció social de l’habitatge.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació al punt 11

11. Impulsar la reedició del Pacte Nacional per l’habitatge entre las diferentes
administracions y los principales agentes políticos, económicos y sociales con el objetivo de forjar acuerdos y mecanismos de colaboración necesarios para dar solución
a los retos presentes y futuros en materia de vivienda.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 54349)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’habitatge (tram.
302-00177/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3. Facilitar que els ajuntaments, respectant la seva autonomia en la definició dels
tributs locals, puguin bonificar el 95% de la quota de l’IBI per aquells habitatges
que siguin arrendats en règim de lloguer assequible o siguin cedits temporalment a
fons socials d’habitatge per a lloguer social mitjançant l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. Vincular la possibilitat d’obtenir qualsevol mena d’ajut públic a l’establiment
d’una renda mensual igual o inferior al tipus mig de l’Índex de Referència de Preus
del Lloguer de Catalunya.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 6

Reforçar el Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials per a millorar la coordinació dels diferents ens Coordinar als diferents ens de l’administració
pública per a implementar una estratègia efectiva de gestió integral del patrimoni
públic d’habitatge, realitzant un seguiment de les rendes, de les condicions dels ha3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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bitatges oferts i garantir el bon manteniment, conservació o rehabilitació dels mateixos i dels edificis en què es troben.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7

7. Realitzar durant l’any 2020 a través de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivalua) diferents iniciatives d’avaluació de les polítiques d’habitatge
a Catalunya, per tal de proporcionar el màxim coneixement i per la millor presa de
decisions en l’ampli ventall de matèries que incideixen en l’habitatge, i en concret de:
– Avaluació dels beneficis fiscals competència de la Generalitat de Catalunya,
relacionats amb l’àmbit d’habitatge.
– Avaluació dels efectes de l’impost sobre habitatges buits.
– Avaluació del disseny d’instruments en política d’habitatge.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 11

11. Impulsar l’aprovació del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge (PTSH) com a
pas previst a la Llei de l’habitatge necessari per a la determinació d’un Pacte Nacional de l’Habitatge que consensuï les principals línies d’actuació per a fer possible les
accions i previsions que contempli el PTSH que s’aprovi.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la digitalització
del teixit productiu
302-00178/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 54148; 54248; 54348; 54351 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament,
17.12.2019
SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 54148)

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del
Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre la digitalització del teixit productiu (tram. 302-00178/12).
Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 5

5. Aprovar un paquet d’incentius fiscals dirigits a les empreses altament innovadores basades en tecnologia habilitadora de la Industria 4.0.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 54248)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Maialen Fernández Cabezas, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre la digitalització del teixit productiu (tram. 30200178/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3

3. Preparar abans de dos mesos una proposta efectiva d’ajudes econòmiques a
les empreses catalanes que els permetin realitzar diagnosis, incorporar primers elements de tecnologia, contractar nou talent, realitzar projectes d’R+D amb centres
tecnològics o finançar projectes d’innovació.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 4

4. Desenvolupar els plans de suport sectorials específics abans de finals del primer trimestre del 2020 per a l’adaptació a la Indústria 4.0 de sectors especialement
afectats per la digitalització i amb una presència tan rellevant a Catalunya com el
de l’automoció.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 54348)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre la digitalització del teixit productiu (tram. 30200178/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1, nou text

1. Dissenyar i desplegar, durant el 2020, plans dotats de 20M€ per a l’adopció
de tecnologies disruptives i de transformació digital per a les empreses catalanes.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2, nou text

2. Fixar i dotar al centre tecnològic EURECAT de:
a) els recursos i les vies específiques que permetin establir línies d’investigació
conjuntament amb les PIMES per tal de dotar a les empreses de major competitivitat
en l’àmbit de la digitalització.
b) les polítiques de clústers territorials accelerant els processos de canvi estratègic i tecnològic de les empreses.
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Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3, nou text

3. Dissenyar i desplegar polítiques de recerca industrial dotades amb 50M€ per a
construir una nova indústria del coneixement basada en la indústria 4.0
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4, nou text

4. Dotar amb 50M€ una línia de finançament per tal d’aconseguir que els grups
de recerca i investigació realitzin processos de transferència i innovació tecnològica
envers el teixit econòmic generant així més riquesa i benestar social, fent especial
incidència al sector de l’automoció.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 54351)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la digitalització
del teixit productiu (tram. 302-00178/12).
Esmena 1
GP Republicà
D’addició d’un nou punt 5

5) Fer seguiment de l’impacte de la digitalització en el món del treball, tant en
la quantitat com en el qualitat dels llocs de treball, creant el més aviat possible el
Grup de Treball Estable en el Consell Català de l’Empresa, tal com esta establert
amb el punt 4.1 del Pacte Nacional de l’Industria, i assegurar que tots els departaments afectats tenen representació en aquest òrgan de seguiment sobre els impactes
laborals de la indústria 4.0.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de
prevenció de les ludopaties
302-00179/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 54284; 54357 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.12.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 54284)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada
del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de prevenció de les ludopaties (tram.
302-00179/12).
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició d’un nou paràgraf l’article 1

1. Fer un estudi epidemiològic bianual, amb la freqüència recomanada pels experts que permeti conèixer la incidència i la prevalença de l’addicció al joc per franges d’edat incloent menors, a partir dels 8 anys, quantificant l’abast del problema,
per poder afrontar-ho correctament.
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou incís a l’article 2

2. Organitzar campanyes de prevenció i sensibilització del perill que comporta
l’addicció al joc, adreçades a la població en general i també a col·lectius de risc, dissenyades des de la perspectiva de Salut Publica dotant-les de pressupost.
Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació i addició d’un nou paràgraf a l’article 10

10. Reforçar la tasca d’inspecció i sanció en matèria d’apostes, salons de joc, casinos, i bingos, segons el que disposa la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del
règim sancionador en matèria de joc, i sobre el compliment efectiu del que disposa
el Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es regulen determinades prohibicions
d’accés a establiments de joc i fer efectiva aquesta prohibició i intensificar la tasca
d’inspecció i sanció en matèria de venda de productes de Loteries de Catalunya per
al compliment efectiu del que disposa el Decret 241/1986, de 4 d’agost, pel qual es
fixa el Reglament General dels Jocs de Loteria organitzats per l’Entitat Autònoma
de Jocs i Apostes de la Generalitat, fent efectiva aquesta prohibició efectives aquestes prohibicions a menors i a persones inscrites en el registre de persones auto prohibides.
Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació i addició d’un paràgraf a l’article 14

14. Realitzar Definir, dotar de pressupost i aplicar estratègies de prevenció en el
camp educatiu per nois i noies d’educació primària, secundària, batxillerat i famílies, fent formació al professorat, així com als pares alertant sobre els riscos del joc
i sobre la ludopatia.
Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 15

15. Dotar dels recursos necessaris tant materials com personals, a les Unitats
de joc Patològic pel tractament d’addicció al joc, què hi ha actualment a Catalunya,
perquè cadascuna d’elles pugui treballar adequadament, superant així l’actual precarietat dels mitjans amb què treballen i garanteixin l’accés a totes les persones que
necessitin els tractaments.
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Esmena 6
GP de Ciutadans
De Substitució de l’article 16

16. Definir, dotar de pressupost i aplicar un Pla de Prevenció del Suïcidi que tingui en compte el joc patològic i les seves implicacions.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada,
GP Cs

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 54357)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de
prevenció de les ludopaties (tram. 302-00179/12).
Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 1

Disposar de dades epidemiològiques actualitzades de forma bianual que permetin conèixer la incidència de la prevalença de l’addicció al joc per franges d’edat
incloent menors, quantificant l’abast del problema, per poder afrontar-ho correctament.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 3

Dotar de recursos i de capacitat d’acció a tots els òrgans del govern de la Generalitat de Catalunya que tinguin com a missiva la lluita contra les addiccions comportamentals, i assegurar que la Taula de les TIC, el grup de treball creat per actuar
contra l’addicció a l’ús de les noves tecnologies, pugui complir en un termini de 6
mesos amb l’encàrrec que el Ple del Parlament va fer al Govern el juliol de 2016
de crear aquesta taula per a elaborar un protocol integral de prevenció, detecció i
actuació per a reduir els casos de dependència de les TIC abans de convertir-se en
addicció, i també una estratègia específica i diferenciada per a menor i joves.
Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 5

Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat per tal d’elevar l’Impost
sobre Activitats del Joc pels operadors d’apostes i de joc online per sobre del 20%
seguint de la Llei 13/2011, de 27 de Maig, de Regulació del Joc.
Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 6

Instar al Govern de l’Estat a reorientar la taxa per la gestió administrativa del
joc que paguen els operadors online, així com seguir orientant els ingressos de la
venda i recaptació d’impostos que rep la Generalitat de la loteria pública catalana,
per a destinar el màxim d’aquests recursos a programes d’interès social, inclosa la
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reparació dels efectes negatius produïts per l’activitat del joc. A més, la Generalitat
elaborarà accions de prevenció, sensibilització i intervenció per fer front a l’addicció al joc.
Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 7

Limitar l’obertura dels salons de joc i d’apostes físiques tal i com contempla el
decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats
a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació, i el Decret 37/2010, de
16 de març, d’aprovació del Reglament de salons recreatius i de joc, revisant el nombre mínim de metres de separació entre locals o la limitació dels mateixos per nuclis
de població, o reforçant zones on quedi prohibida aquesta activitat per proximitat a
equipaments especialment protegits.
Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 8

Regular amb l’objectiu d’incrementar la limitació d’accés i la connexió a les pàgines de joc online des de totes les dependències de l’administració i les empreses
públiques, fomentant que aquestes mesures s’estenguin als ajuntaments.
Esmena 7
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 9

Analitzar i continuar amb la implementació de la base de dades conjunta de les
persones autoprohibides, per tal que s’estengui a tot el territori català i per a tota
classe d’apostes, dins del marc del Consell de polítiques del joc. Únicament es podrà
aixecar l’autoprohibició passats 3 anys.
Esmena 8
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició de l’apartat 11

Revisar i actualitzar, si se’n detecta la necessitat, la Llei 15/1984, de 20 de març,
del Joc, per adequar-la a les noves realitats d’aquest sector, com el joc i les apostes
online.
Esmena 9
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició de l’apartat 12

Estudiar la conveniència de modificar el Decret 27/2014, de 4 de març, pel qual
s’aprova el Reglament d’apostes, regulant limitacions per les terminals d’apostes esportives en salons de joc, bingo i casinos.
Esmena 10
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 15

Dotar amb recursos suficients tant materials com personals a aquelles unitats de
joc patològic que ho necessitin, així com a la xarxa comunitària (CSMA, CSMIJ i
CAS) que també donen resposta a aquesta problemàtica pel tractament d’addicció
al joc, que hi ha actualment a Catalunya, perquè cadascuna d’elles pugui treballar
adequadament.
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Esmena 11
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 16

Atendre la problemàtica de salut mental en els protocols de prevenció del suïcidi,
incloent la ludopatia i altres addiccions comportamentals.
Esmena 12
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 18

Estudiar una modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual a Catalunya, per incrementar la limitació o prohibir la publicitat
del joc, i les apostes en els mitjans de comunicació audiovisual a Catalunya.
Esmena 13
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 19

Estudiar la prohibició de la publicitat d’apostes en equipacions esportives o instal·lacions, i els patrocinis dels equips de totes les categories esportives dels clubs
que rebin recursos públics.
Esmena 14
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició a l’apartat 20

Valorar l’oportunitat de prohibir la publicitat de joc i apostes a la xarxa de transport públic.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; portaveus

3.30.

Altres tramitacions

3.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges i de l’Institut de Drets Humans de
Catalunya titulat Pla de drets humans de Catalunya
360-00025/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 53559).
Acord: Mesa del Parlament, 17.12.2019.
Al president del Parlament

Benvolgut president,
En motiu de la commemoració del Dia internacional pels Drets Humans, ens
plau fer-vos entrega del Pla de Drets Humans de Catalunya, l’impuls del qual s’ha
materialitzat en el marc de l’Estructura de Drets Humans de Catalunya, formada pel
Síndic de Greuges de Catalunya i l’Institut de Drets Humans de Catalunya.
Arran de l’encàrrec que es va rebre del Govern de la Generalitat a través d’un acord
de govern (GOC/125/2017), l’Estructura de Drets Humans de Catalunya va iniciar un
procés d’elaboració amb un text de referència per a la seva base, que va comptar amb
una àmplia representació dels sectors implicats. Amb la transparència i la participació
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social com a eixos principals, la seva elaboració s’ha desenvolupat al llarg dels darrers
mesos amb debats sectorials i territorials.
El document final del Pla de Drets Humans de Catalunya consisteix en una compilació de 32 drets i diferents mesures d’implementació, de forma interseccional,
organitzada en sis blocs, en els quals adquireixen un pes especial els drets socials,
vertebrats al voltant de diferents dimensions de la democràcia.
Tot esperant que l’anàlisi dels drets motivi el treball de la Cambra, us suggerim
que aquest pla sigui objecte de debat parlamentari en sessió plenària.
Us saludem cordialment,
Barcelona, 10 de desembre de 2019
Rafael Ribó, Síndic de Greuges e.f.; David Bondia, president Institut de Drets
Humans de Catalunya
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes
o memòries de la Sindicatura de Comptes
3.30.06.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2019, sobre
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, romanent de tresoreria,
corresponent a l’exercici del 2017
258-00023/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 53733 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 17.12.2019

L’Informe de fiscalització 18/2019, sobre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, romanent de tresoreria, corresponent a l’exercici del 2017 pot ésser consultat a l’Arxiu
del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 20.12.2019 al 27.01.2020).
Finiment del termini: 28.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.12.2019.
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10.

Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC
Reg. 53399 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.12.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat
Eduardo Reyes i Pino ha estat designat membre de la Comissió del Síndic de Greuges.
Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 520/XII, sobre la targeta
sanitària Cuida’m
290-00480/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 53794 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 17.12.2019

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 520/XII, sobre la
targeta sanitària Cuida’m (tram. 290-00480/12), us informo del següent:
La targeta sanitària Cuida’m identifica aquelles persones les quals, per les seves característiques clíniques específiques, necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades. I és que identificar des del primer moment aquestes persones permet
que siguin immediatament reconegudes per l’equip assistencial i, per tant, se’ls pugui prestar una atenció diferenciada i adaptada a les seves necessitats. És a dir, la
TSI Cuida’m té per objectiu oferir a les persones que pertanyen a col·lectius d’alta
fragilitat relacional un conjunt d’actuacions diferenciades en la seva relació amb els
professionals i els serveis sanitaris.
El projecte es va iniciar l’any 2012, i d’ençà s’han realitzat nombroses actuacions
adreçades als professionals sanitaris per tal de fer-los coneixedors de les actuacions i
circuits que comporta. Aquestes accions s’han realitzat tant en sessions específiques
per als centres que s’anaven incorporant periòdicament al projecte com en les reunions
de seguiment amb els professionals referents d’Atenció i Admissions. L’any 2016, coincidint amb la implantació de la Instrucció 07/2016 del CatSalut, es va dur a terme una
campanya de reforç informatiu.
Tanmateix, la web del CatSalut publica informació sobre la targeta adreçada a
la ciutadania i conté també un espai propi on els professionals hi poden trobar la
informació actualitzada i tot el material informatiu que s’ha vingut editant (cartells
4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis
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informatius pels centres o díptics per la ciutadania, per exemple). D’aquesta manera, a través del web es garanteix la difusió de la informació actualitzada i necessària
per als professionals sanitaris en relació amb la targeta sanitària Cuida’m (https://
catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/tsi-cuidam/).
D’altra banda, des de la història clínica compartida, els professionals sanitaris
disposen de la informació clínica associada als pacients que els facilita la presa de
decisions respecte a actuacions d’acompanyament per a aquestes persones que requereixen una atenció especial.
Per tal d’avaluar l’acompliment d’aquest objectiu des de l’inici del desplegament del projecte es va recollir l’opinió dels professionals sanitaris, dels usuaris i
de les associacions que van tenir com resultat la millora dels circuits, l’ampliació
dels perfils dels professionals sol·licitants per fer, amb tot, el servei més accessible.
Posteriorment, es realitzà un procés d’avaluació de seguiment del desplegament per
tal de conèixer de forma objectiva la percepció dels acompanyants de les persones amb la targeta Cuida’m sobre les prestacions, la utilitat i els servei que ofereix.
Així, periòdicament es va realitzant l’avaluació de l’acompliment dels objectius de
la TSI Cuida’m. A més, dins dels objectius futurs del projecte es valorarà la possibilitat d’explorar la definició de nous beneficis millorant l’atenció a les necessitats
específiques dels col·lectius objecte de la TSI Cuida’m, de manera coordinada amb
d’altres departaments de la Generalitat.
Respecte a la revisió dels criteris d’accés a la targeta Cuida’m, val a dir que per
tal de no desvirtuar el seu sentit diferenciador, es recomana que es mantinguin les
patologies previstes hores d’ara, i és que cal tenir present que aquesta TSI va destinada a persones amb característiques clíniques específiques i que necessiten una
atenció diferenciada, d’acord amb un determinat nivell de capacitat i de dependència, el detall de la relació de diagnòstics i d’alteracions de la conducta es troba a l’annex I de la Instrucció 07/2016 del CatSalut: https://catsalut.gencat.cat/web/.content/
minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccions/2016/instruccio-07-2016/instruccio_07_2016_resolucio.pdf).
En síntesi, poden disposar de la TSI Cuida’m les persones, de qualsevol edat, que
necessiten l’acompanyament d’una altra persona en els seus contactes assistencials
amb algun dels diagnòstics següents:
– Demències: dèficit cognitiu moderat, GDS– FAST a partir de 4.
– Dany cerebral amb trastorns de la conducta.
– Discapacitat intel·lectual greu i profunda.
– Discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta.
– Trastorns de l’espectre autista.
– Malalties minoritàries cognitivoconductuals de base genètica en l’edat pediàtrica amb trastorns de conducta.
Barcelona, 3 de desembre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 107/XII, sobre els casos de
corrupció a Catalunya
390-00107/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 53432 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 17.12.2019

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 107/XII del Parlament de Catalunya, sobre els casos de corrupció a Catalunya (tram. 390-00107/12), s’informa del
següent:
En compliment a l’establert a la Moció 107/XII, en concret al punt a), i d’acord
amb la informació aportada pel Departament de Presidència, us fem avinent que,
pel que fa a l’àmbit penal, la Sentència de la Secció 10ª de l’Audiència provincial de
Barcelona, dictada el 29 de desembre de 2017, ha estat objecte de recurs de cassació
per diverses defenses, per tant, no és una sentència ferma i no s’ha incoat encara la
corresponent executòria.
Quant a la responsabilitat civil que se’n deriva, la quantia total sol·licitada per
l’Advocacia de la Generalitat ascendia a 3.651.012,25 €. La Sentència atorga un total de 3.537.290,81 €, la qual cosa suposa un 96,88% de la quantia sol·licitada. En
aquests moments resten encara per recuperar 1.231.709,28 €.
Al respecte, s’ha d’informar que des de la Secció 10a de la Audiència Provincial
s’ha donat trasllat a totes les parts de diversos escrits en què els responsables civils
demanen autoritzacions judicials per poder vendre finques o presenten peritatges per
a la taxació de finques, a l’efecte de poder fer front a totes les responsabilitat civils
establertes en la Sentència. És a dir, la reparació del perjudici econòmic s’està tramitant per via judicial.
En relació amb el plet que s’instrueix davant el Tribunal de Comptes, i tot i que
el Consorci del Palau de la Música és una entitat participada no majoritàriament per
la Generalitat de Catalunya, l’Advocacia de la Generalitat també té interposada una
demanda de reintegrament per abast davant el Tribunal de Cuentas, per un import
de 4.525.279,00 €, contra el Sr. Felix Millet i el Sr.Jordi Montull. En dit document
ja es va interessar, per a garantir les responsabilitats comptables que poguessin decretar-se, l’embargament preventiu dels bens dels senyors en la forma establerta legalment, de conformitat amb l’article 67 LFCU.
Dites actuacions es troben suspeses per prejudicialitat penal, per Interlocutòria
de 12 de desembre de 2014.
En relació amb el punt b), i d’acord amb la informació donada pel Departament
de Vicepresidència, Economia i Hisenda, s’informa que per tal de prevenir les males
pràctiques i la corrupció en l’adjudicació de contractes d’obres, i donar compliment
a la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, des de la Direcció General de Contractació Pública es realitzen les següents actuacions de transparència en la contractació d’obres:
1. Anualment es publiquen la relació de contractes de major import, segons els
diferents tipus de contractes, i en concret els d’obres.
https://contractacio.gencat.cat/ca/principis/transparencia/adjudicacions-contractuals-major-import/
2. Anualment es publiquen els contractes complementaris d’obres, amb els corresponents contractes de serveis de projectes i direcció, adjudicats cada any i també
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recull les pròrrogues i modificacions de contractes d’obres adjudicats en anys anteriors al de referència.
https://contractacio.gencat.cat/ca/principis/transparencia/contractes-obres-complementaris-prorrogues-modificacions/
3. Anualment amb actualització trimestral es publiquen les empreses adjudicatàries de les principals obres públiques de l’Administració de la Generalitat i del seu
sector públic amb una relació dels contractes d’un import d’adjudicació superior a
500.000 euros.
https://contractacio.gencat.cat/ca/principis/transparencia/empreses-adjudicataries-principals-obres-publiques/
4. Anualment es publica una relació de totes les empreses adjudicatàries i de totes les empreses que han participat en cadascuna de les licitacions dels contractes
d’obres
https://contractacio.gencat.cat/ca/principis/transparencia/empreses-adjudicataries-participants-licitacions-obres-publiques/
5. Anualment es publica a final d’any una relació de les previsions de contractació de tots els departaments i entitats del sector públic, que inclou el detall de tots
els contractes d’obres que es té previst licitar l’any següent.
https://contractacio.gencat.cat/ca/principis/transparencia/contractacio-programada/
Per altra banda, informem que la Intervenció General fiscalitza prèviament tots
els procediments de despesa de l’administració de la Generalitat, el Servei Català
de la Salut i els organismes autònoms amb la finalitat d’evitar el malbaratament dels
recursos públics i disminuir les oportunitats de corrupció.
Els procediments que esmenta la Moció 107/XII en l’apartat b) estan perfectament coberts per la funció interventora que fiscalitza de forma prèvia a adquirir el
compromís de despesa, abans de reconèixer l’obligació i prèviament al pagament.
A més de la funció interventora –que és el procediment de control habitual en
l’àmbit de l’administració de la Generalitat i del sector públic administratiu– la Intervenció General exerceix les funcions de control en els àmbits no subjectes a fiscalització prèvia mitjançant el Pla anual d’actuacions de control.
El pla de l’any 2019 aprovat en data 1 de febrer de 2019 pel vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda inclou 487 actuacions de control financer, control posterior, control de gestió i fiscalització prèvia per mostreig. Un resum del pla es pot
consultar aquí:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_seguiment_control_finances_Generalitat/control_financer/Pla-de-control/2019/190301_PACIG_2019_RESUM-EXECUTIU_COMPLERT.pdf
La Intervenció General també està portant a terme diferents projectes complementaris en l’àmbit de la transparència, retiment de comptes i telematització de procediments que contribueixen a disminuir les oportunitats de corrupció tant per part
dels empleats públics com del sector privat:
1. Estandardització del procés recaptatori i de comptabilització dels ingressos
dels diferents Departaments i Entitats de la Generalitat integrades a GECAT (ingressos no gestionats per l’Agència Tributària). El GIDECAT (Sistema corporatiu
de gestió d’ingressos) permetrà un major control dels ingressos que gestionen els
departaments i les entitats públiques administratives. Es comptabilitzaran automàticament en el moment de l’ingrés. El nou sistema permetrà racionalitzar i documentar les retrocessions. Qualsevol ingrés haurà d’anar acompanyat necessàriament del
seu justificant. En qualsevol moment es podrà conèixer el saldo i l’estat dels tots els
comptes corrents de forma centralitzada.
2. Establiment d’un sistema corporatiu de comptabilitat pública per a les entitats
públiques no administratives i centres amb autonomia econòmica - PANGEA. La
incorporació de les diferents entitats i centres aconsegueix la estandardització de
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la gestió del pressupost amb els processos corporatius i facilita el control. El PANGEA preveu la necessitat de justificar qualsevol despesa abans del pagament.
3. Constitució del Registre de Subvencions i Ajuts de Catalunya (RAIS). Donar
publicitat a les subvencions concedides per part de la Generalitat de Catalunya, el
seu sector públic i les administracions locals.
4. Estandardització de la planificació de les subvencions. Estandarditzar criteris
de gestió, realitzar una planificació de les subvencions i fer-ne el seguiment amb la
finalitat de donar més transparència al procés de presa de decisions i garantir una
supervisió coherent de la gestió dels recursos de l’activitat subvencional de l’administració, reforçar la coherència de les polítiques públiques i facilitar-ne l’avaluació.
5. Estandardització de la gestió de subvencions. Implantació del TAIS a tots els
departaments i sector públic administratiu, amb la finalitat de simplificar els procediments, adequar els terminis de gestió i facilitar el control. L’estandardització
permet automatitzar revisions i validacions que actualment es realitzen de manera
manual i permet creuar les dades per evitat la concurrència de subvencions per a la
mateixa activitat i el mateix beneficiari. Igualment, l’estandardització i la centralització de la informació permet realitzar més controls en base a una avaluació prèvia
dels riscos realitzada a través de l’anàlisi de la informació en el seu conjunt.
Pel que fa al punt c) i d) i d’acord amb la informació aportada pels departaments
de Presidència i de Vicepresidència, Economia i Hisenda, de conformitat amb la
Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de
la Generalitat, la interposició d’accions en els procediments judicials requereix l’autorització prèvia del President de la Generalitat o del conseller corresponent cursada
al director del Gabinet Jurídic. Així, sempre que es té coneixement de la comissió
d’un possible delicte del qual en pugui resultar perjudicat econòmicament qualsevol
departament o organisme de la Generalitat de Catalunya, i en els casos que el patrimoni públic es destina a finalitats diferents a les previstes en la llei, les autoritats
competents cursen al Gabinet Jurídic les ordres corresponents, ja sigui per comparèixer en un procediment penal que estigui ja incoat, o bé per exercir l’acció penal o
bé per formular denúncia davant la Fiscalia competent.
En el supòsit que s’ocupin il·legalment immobles propietat de la Generalitat de
Catalunya, es fa la denúncia als Mossos d’Esquadra i s’insta a actuar de manera immediata sempre que no hagi passat el termini de 48 hores per tal que es procedeixi
al seu desallotjament. En el supòsit que no es pugui procedir a realitzar el desallotjament, es procedeix a la tramitació administrativa d’acord amb l’article 33 del Text
refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, i els articles 60 i 61 del Reglament de la Llei
de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 323/1983, de 14 de
juliol, per tal de recuperar la possessió.
En relació als danys causats al patrimoni públic, l’article 41 del Text refós de
la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
1/2002, de 24 de desembre, disposa que els particulars que causin danys en el domini públic de la Generalitat o l’usurpin de la manera que sigui, estaran obligats a
reparar el dany i a restituir el que hagin sostret i seran responsables de la comissió
de fets constitutius d’infracció administrativa, que comportarà la imposició d’una
sanció; en aquest supòsit, l’exercici de la potestat sancionadora correspon al/a la director/a del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i el procediment es tramitarà
d’acord amb els principis del procediment sancionador que recull la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
i d’acord amb el que preveu el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. En aquest
cas es tramita el corresponent expedient sancionador.
La Generalitat de Catalunya només pot exercitar accions penals o judicials contra els responsables de l’assumpte del 3% del qual està coneixent el Jutjat Central
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d’instrucció núm. 5 de Madrid, en la mesura que aquesta Administració sigui identificada com a perjudicada o ofesa pel delicte, atès que, d’altra manera, no s’admetria
la compareixença per manca de legitimació.
No es té coneixement que la Generalitat hagi patit un perjudici concret per
aquests fets. En aquest cas, el Jutjat ja hauria tramitat el corresponent oferiment
d’accions, tràmit que fins el moment present, no consta que s’hagi complimentat per
part del Jutjat.
En darrer terme, i en relació als apartats e) i f), cal fer esment que el dret al jutge ordinari predeterminat per la llei és una manifestació del dret a la tutela judicial
efectiva establert a l’article 24 de la Constitució espanyola. L’aforament respecta plenament aquest dret i en cap cas pot ser considerat un privilegi. És una prerrogativa
parlamentària per la qual els diputats del Parlament només poden ser inculpats, processats i jutjats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, si se’ls acusa d’un delicte comès al territori de Catalunya, i pel Tribunal Suprem, si se’ls acusa d’un delicte
comès fora d’aquest territori. Així mateix, l’aforament és aplicable també als membres del Govern. Tot això d’acord amb el que s’estableix a la Constitució espanyola,
l’Estatut d’Autonomia i les Lleis.
Pel que fa a l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), és una entitat de dret públic
amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, que s’adscriu al Parlament
de Catalunya. El control de la seva activitat correspon al Parlament de Catalunya,
a qui rendeix comptes. L’Oficina actua amb independència de les administracions
públiques en l’exercici de les seves funcions. D’altra banda, reforçar-ne la independència és el que es planteja en algunes iniciatives actualment en tràmit al Parlament.
Barcelona, 9 de desembre de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’incendi de la
planta de Montornès del Vallès i les accions preses per l’autoritat
ambiental
355-00113/12
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de Territori i Sostenibilitat (reg. 53833).
Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió de Medi Ambient
i Sostenibilitat, 16.12.2019.
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Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

4.70.05.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre el compliment de les actuacions estadístiques
corresponents al Programa anual d’actuació estadística per al 2018
334-00085/12
PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I
D’ECONOMIA I HISENDA
Reg. 53689 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del
Parlament, 17.12.2019

Al president del Parlament

Benvolgut president,
D’acord amb allò que l’article 13.3 de la Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla
estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d’estadística
de Catalunya, us trameto l’Informe sobre el compliment de les actuacions estadístiques corresponents al Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2018.
Ben atentament,
Barcelona, 9 de desembre de 2019
Pere Aragonès i García, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament
cinc llocs de treball singulars d’assessors lingüístics amb
responsabilitats assignades del Departament d’Assessorament
Lingüístic
500-00018/12
ADSCRIPCIÓ DEFINITIVA DE CANDIDATS
Acord: Mesa del Parlament, 17.12.2019

Secretaria general

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de novembre de 2019, va acordar convocar un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament
cinc llocs de treball singulars d’assessors lingüístics amb responsabilitats assignades
del Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya.
D’acord amb la base 8 de la convocatòria, el concurs s’ha de resoldre a favor de
l’aspirant que hagi obtingut la millor valoració després del recompte dels mèrits i
les capacitats al·legats, tenint en compte l’ordre de preferència que hagi manifestat
en la sol·licitud de participació, i comporta l’adscripció definitiva de l’aspirant al lloc
de treball convocat.
De conformitat amb la base 6.3 de la convocatòria, el 12 de desembre de 2019
la comissió tècnica d’avaluació va acordar formular la proposta d’adscripció defi-
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nitiva dels candidats, d’acord amb les puntuacions que han obtingut i havent tingut
en compte l’ordre de preferència que van manifestar en la sol·licitud de participació.
Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament
Acorda:

Adscriure definitivament els candidats que apareixen en l’annex als llocs de treball que els han estat adjudicats, d’assessors lingüístics amb responsabilitats assignades del Parlament de Catalunya, amb efectes a partir de la data de la presa de
possessió.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableixen els articles
123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, un recurs de reposició davant l’òrgan
convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest
acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), o bé un recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en
el BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs
que considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general
Annex
Adscripció definitiva de funcionaris de carrera a llocs de treball
d’assessors lingüístics amb responsabilitats assignades del
Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya
Resolució del concurs

Cognoms i nom
Clapés Pedreny, Jaume
Assessor lingüístic responsable de llenguatge oral i periodístic
Espallargas Majó, Agustí
Assessor lingüístic responsable de terminologia i consultes lingüístiques
Fibla Sancho, Joan Ramon
Assessor lingüístic responsable de llenguatge legislatiu
Lucena Cayuela, Núria
Assessora lingüística responsable de traducció
Payà Canals, Marta
Assessora lingüística responsable de llenguatge juridicoadministratiu
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Adscripció de funcionaris a diferents llocs de treball
ADSCRIPCIÓ
Acord: Mesa del Parlament, 17.12.2019

Secretaria general

La comissió tècnica d’avaluació ha resolt el concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament cinc llocs de treball singulars d’assessors lingüístics
amb responsabilitats assignades del Cos de Lingüistes del Parlament de Catalunya
(grup A1, nivell 15), i ha tramès a la Mesa del Parlament la proposta d’adscripció definitiva dels candidats, en conseqüència es proposa que els tres funcionaris del Cos
de Lingüistes del Departament d’Assessorament Lingüístic que no han participat en
el dit concurs, quedin adscrits definitivament als llocs de treball d’assessors lingüístics del Departament d’Assessorament Lingüístic (grup A1, nivell 14).
Vist que s’ha dut a terme el tràmit establert pels Estatuts del règim i el govern
interiors del Parlament de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del personal del Parlament.
Fent ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament
Acorda:

Adscriure Jordi Parramon Blasco, funcionari de carrera del Cos de Lingüistes,
de manera definitiva, al lloc de treball d’assessor lingüístic del Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament (grup A1, nivell 14), amb efectes a partir de la
data de la presa de possessió.
Adscriure Marta Perxacs Motgé, funcionària de carrera del Cos de Lingüistes,
de manera definitiva, al lloc de treball d’assessora lingüística del Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament (grup A1, nivell 14), amb efectes a partir de la
data de la presa de possessió.
Adscriure Enric Tudó i Rialp, funcionari de carrera del Cos de Lingüistes, de
manera definitiva, al lloc de treball d’assessor lingüístic del Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament (grup A1, nivell 14), amb efectes a partir de la
data de la presa de possessió.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació
de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general
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Concurs oposició lliure per a proveir tres places de periodista del
Parlament de Catalunya
501-00004/12
CONVOCATÒRIA DE LA PRIMERA PROVA

Tribunal Qualificador

El tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a proveir tres places de periodista del Parlament de Catalunya (BOPC 109, del 25 de juny de 2018), en la sessió
tinguda el 17 de desembre de 2019, ha acordat convocar la primera prova, de conformitat amb la base 8.1 de la convocatòria:
Primer exercici
Dia: 13 de gener de 2020
Hora d’inici: 10 h
Lloc: Palau del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella, s/n)
Segon exercici
Dia: 20 de gener de 2020
Hora d’inici: 10 h
Lloc: Palau del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella, s/n)

Els aspirants s’han de presentar al lloc habilitat per a fer la prova a les 9.30 h,
i han d’anar proveïts d’un bolígraf de tinta de color negre i d’un corrector líquid de
color blanc. A partir de les 9.45 h, amb l’acreditació prèvia de l’original del DNI, passaport o carnet de conduir, els aspirants entraran a la sala corresponent.
La prova començarà a les 10 h.
Contra l’acord del tribunal qualificador es pot interposar un recurs d’alçada davant la
Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la publicació de l’acord, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei
de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Ferran Domínguez García, secretari del tribunal

Concurs per a proveir temporalment un lloc de treball de tècnic o
tècnica de relacions amb la Unió Europea del Parlament de Catalunya
per mitjà del nomenament d’un funcionari interí o funcionària interina
501-00005/12
NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 17.12.2019

Secretaria General

De conformitat amb la base vuitena del concurs per a proveir temporalment un
lloc de treball de tècnic o tècnica de relacions amb la Unió Europea del Parlament
de Catalunya, per mitjà del nomenament d’un funcionari interí o funcionària interina (BOPC núm. 471, del 20 de novembre de 2019), la Mesa del Parlament designa
com a membres de la comissió tècnica d’avaluació les persones següents:
Membres titulars
Presidenta:
Anna Casas i Gregorio, lletrada del Parlament de Catalunya.
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Vocals:
Miquel Lluís Palomares i Amat, director de l’Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió Europea del Parlament de
Catalunya.
Marta Perxacs i Motgé, assessora lingüística del Parlament, en representació del
personal del Parlament.
Gregorio Garzón Clariana, catedràtic de dret internacional públic de la Facultat
de Dret, a proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Josep Maria Ribot Igualada, director de Recursos de la Direcció General de la
Presidència del Parlament Europeu, a proposta del Parlament Europeu.
Membres suplents
President:
Ferran Domínguez García, com a suplent del president.
Vocals:
Mercè Arderiu i Usart, lletrada del Parlament de Catalunya.
Christian Puig Garcia, arquitecte del Parlament, com a suplent de la funcionària
nomenada en representació del personal del Parlament.
Montserrat Pi Llorens, professora de dret internacional públic de la Facultat de
Dret, a proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Sophie Cavallin, administradora de la Unitat de Recursos Humans de la Direcció General de la Presidència del Parlament Europeu, a proposta del Parlament Europeu.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general

Convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa
de treball per a cobrir de manera temporal llocs de treball vacants
d’arxiver o arxivera que es puguin produir al Parlament de Catalunya
entre els exercicis del 2020 i el 2022
501-00006/12
NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 17.12.2019

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de desembre de 2019, d’acord
amb el que disposa la base setena de la convocatòria d’un procés selectiu per a la
constitució d’una borsa de treball per a cobrir de manera temporal llocs de treball
vacants d’arxiver o arxivera que es puguin produir al Parlament de Catalunya entre
els exercicis del 2020 i el 2022, ha designat per a formar part de la comissió tècnica
d’avaluació Ferran Dominguez García, en exercici de les funcions de direcció del
Departament de Recursos Humans, Rosa Felicitat Escrihuela, coordinadora executiva de la Direccio d’Estudis Parlamentaris, Remei Perpinyà Morera, professora de
l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, Joan Soler Jiménez, president de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya i en representació del personal Laura Orenga Gaya, arxivera del Parlament de Catalunya.
Palau del Parlament, 17 de desembre 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general

4.90.10. Càrrecs i personal
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