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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC; SP PPC; SP CUP-CC (reg. 56024; 56149; 
56163; 56181; 56241).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.01.2020; 10:30 h.

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents per a 
millorar l’accés a l’habitatge
203-00025/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 56244 / Coneixement: Presidència del Parlament, 22.01.2020

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

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 21 de gener de 2020 s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, s’aprova la iniciativa SI-

G20TES0045 - Correcció d’errades al Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de 
mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge (DOGC 8032, de 30.12.2019).»

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

Correcció d’errada al Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures 
urgents per millorar l’accés a l’habitatge (DOGC 8032, de 30.12.2019)
Havent observat una errada al text del Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, 

de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, tramès al DOGC i publicat al 
núm. 8032, de 30.12.2019, se’n detalla l’oportuna correcció: 

A la disposició addicional sisena, on diu: 
«3. El règim especial que estableix aquesta disposició és aplicable al planejament 

urbanístic general dels municipis afectats i les seves revisions i modificacions, així 
com als plans urbanístics derivats i llurs modificacions, que s’aprovin inicialment 
en el termini de quaranta cinc dies hàbils comptadors des de l’entrada en vigor del 
Decret llei de 23 de desembre de 2019, de mesures urgents per millorar l’accés a 
l’habitatge»,

ha de dir: 
«3. El règim especial que estableix aquesta disposició és aplicable al planeja-

ment urbanístic general dels municipis afectats i les seves revisions i modificacions, 
així com als plans urbanístics derivats i llurs modificacions, que s’aprovin inicial-
ment transcorregut el termini de quaranta cinc dies hàbils comptadors des de l’en-
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trada en vigor del Decret llei de 23 de desembre de 2019, de mesures urgents per 
millorar l’accés a l’habitatge».

Barcelona, 20 de gener de 2020
Ferran Falcó Isern, secretari general

Índex de la Correcció d’errades al Decret llei 17/2019, de 23 de 
desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge (DOGC 
8032, de 30.12.2019)
1. Memòria justificativa
2. Informe jurídic
3. Text de la Correcció d’errades signat
4. Certificat del secretari general donant conformitat a la documentació de l’ex-

pedient.

N. de la r.: Els antecedents de la correcció d’errades al Decret llei es poden consul-
tar a l’Arxiu del Parlament.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la publicitat de les instruccions que 
regeixen l’actuació dels Mossos d’Esquadra
250-01039/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55396 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 22.01.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 55396)

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

Fer públiques i accessibles a la ciutadania totes les instruccions internes que re-
geixen l’actuació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra d’acord amb 
els principis que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, ac-
cés a la informació pública i bon govern.
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Proposta de resolució sobre l’adopció d’un protocol de cobertura 
informativa d’esdeveniments potencialment violents
250-01056/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55397 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 22.01.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 55397)

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

El Parlament insta al Govern de Catalunya a mantenir, amb la participació del 
sector, mesures i canals de comunicació amb la PG-ME per als escenaris potencial-
ment violents amb cobertura informativa.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de 
l’acció del Govern
302-00180/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56107; 56117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 56107)

A la Mesa del Parlament
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 Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el balanç de l’acció del Govern (tram. 302-00180/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 2

2. Insta el President del Govern de la Generalitat de Catalunya a tenir en con-
sideració la diversitat d’opinions expressades en la reunió de l’Espai de Diàleg del 
passat divendres 17 de gener a l’hora de plantejar posicionaments o propostes en la 
nova Mesa de diàleg, negociació i acord entre Governs que s’ha de convocar a partir 
dels acords subscrits amb ocasió del debat d’investidura al Congrés dels Diputats.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 5

5. Constata l’incompliment del Pla de Govern, l’esgotament i desorientació es-
tratègica del Govern, i declara que el millor que podria fer el Govern és convocar 
unes eleccions al Parlament de Catalunya a la major brevetat possible un cop s’hagin 
aprovat en aquesta cambra els Pressupostos per l’any 2020.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 56117)

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 esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’acció del 
Govern (tram. 302-00180/12).

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació i reforsa dels punts 1 i 2 en un únic punt 1

1. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a exigir al Govern de l’Estat 
recentment constituït la posada en marxa immediata de la Mesa de negociació per 
la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat Espanyol. I a negociar-hi 
sobre l’exercici del dret a l’autodeterminació i la fi de la repressió com a úniques vies 
de solució al conflicte polític, que articulen políticament els grans consensos que ja 
es troben presents a la societat catalana: amnistia i autodeterminació.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 3 (punt 2 després de refosa dels punts 1 i 2)

2. Insta el Govern a defensar les institucions catalanes: Presidència de Govern, 
Generalitat de Catalunya, Parlament de Catalunya i administració local com a re-
presentants de la sobirania popular davant els intents de judicialització i ingerència 
d’altres institucions.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4 (punt 3 després de refosa dels punts 1 i 2)

3. Constata la manca de respecte envers les institucions polítiques de la Genera-
litat (President, Govern, Parlament de Catalunya) per part dels poders de l’Estat i 
la judicialització de la política que permet actuar contra representants escollits de-
mocràticament pel poble de Catalunya.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les necessitats i 
les reivindicacions socials i els pressupostos
302-00181/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56090; 56110 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 56090)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parla-

mentari 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 necessitats i les reivindicacions socials i els pressupostos (tram. 
302-00181/12).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt a l’article 14.a

14.a) Revisar les resolucions de denegació de la renda garantida de ciutadania, 
elaborar un informe amb informació sobre les possibles denegacions justificades in-
degudament i compensar la pèrdua de drets, amb l’establiment d’un calendari de les 
mesures que calen per a resoldre els casos que se n’hagin detectat.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 56110)

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 es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les necessitats i les 
reivindicacions socials i els pressupostos (tram. 302-00181/12).

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

1. Millorar l’accessibilitat a l’atenció sanitària per tota la població i de forma 
equitativa a tots els nivells assistencials, tan a la primària com a l’hospitalària, 
augmentant en els pròxims pressupostos de la Generalitat de Catalunya els recursos 
destinats al sistema sanitari català.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició 

2. Aprovar el reglament de la Llei 09/2017, del 27 de juny, d’universalització de 
l’assistència sanitària complint tots els terminis que s’estableixen per normativa, amb 
l’objectiu de garantir l’accés universal a la salut a totes les persones, establint els cri-
teris d’arrelament i que s’expliciti especialment el garantiment de l’atenció sanità-
ria a les dones i persones embarassades, tal com es desprèn de l’objectiu de la Llei 
09/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició 

3. Estudiar la modificació de la Instrucció 05/2019 Actuacions per evitar el frau 
de llei en l’accés a l’assistència sanitària amb càrrec al CatSalut i per rescabalar 
despeses d’assistència sanitària en cas de frau de llei, amb la finalitat de garantir 
la sostenibilitat del sistema sanitari públic per si cal efectuar qualsevol millora de 
redactat que asseguri l’objectiu de la llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització 
de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de 
la Salut i a la vegada, protegeixi el sistema de salut de qualsevol frau.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

4. Realitzar una campanya específica d’Inspecció de Treball per a la igualtat sa-
larial entre dones i homes que vetlli perquè les empreses en què les retribucions de 
les dones siguin inferiors a les dels homes per igual categoria s’acrediti la raó que 
ho justifica o, en cas contrari, a banda dels procediments sancionadors que corres-
ponguin, es presenti demanda d’ofici davant la jurisdicció social.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió 

5. Continuar amb les actuacions per part per la Inspecció de Treball de Catalu-
nya en relació a les «Kellys» (dones responsables de la neteja als hotels). Les actua-
cions inspectores tindran com a objecte analitzar els següents elements: supòsits de 
cessió il·legal, conveni col·lectiu d’aplicació, hores treballades no retribuïdes i infra-
cotització, avaluacions de riscos laborals adequades, ritmes de treball que puguin 
ser contraris a la normativa de Prevenció de Riscos Laborals, malalties professionals 
i assetjaments laborals i/o sexuals.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

7. Aplicar un salari mínim pel conjunt de treballadors i treballadores de la Gene-
ralitat de Catalunya de 1.239 € al mes per 14 mesades, en jornada ordinària a temps 
complet analitzant-ne prèviament l’impacte i la seva gradual introducció, prèvia ne-
gociació en els òrgans pertinents, i incentivar a la resta d’administracions públiques 
que també el prenguin com a referència.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació 

8. Consensuar en el marc de les taules mixtes de planificació i d’acord amb els 
criteris que estableix el Pacte contra la Segregació els possibles tancaments de línies 
i grups de P-3 i P-4 dels cursos 2020-2021.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

10. Estudiar la viabilitat i l’impacte econòmic d’iniciar el procés d’internalització 
d’alguns dels serveis de la DGAIA que, a dia d’avui, es gestionen de manera con-
certada, començant pels que fan una intervenció en l’àmbit de l’emergència (centres 
d’acollida, EVAMI, telèfon d’infància respon, entre altres).

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

11. Continuar desplegant progressivament, i d’acord amb una estructura jerar-
quitzada d’objectius, la Moció sobre la dignificació de l’atenció a la infància apro-
vada pel Parlament de Catalunya el 9 de febrer de 2017 i traslladar l’informe sobre 
les obligacions que es deriven de la mateixa anualment mitjançant compareixença a 
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
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Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

13. Valorar com a criteri d’adjudicació les empreses i entitats que en presentar la 
seva oferta es comprometin per escrit a pagar als seus treballadors i treballadores 
per l’execució de la prestació un salari d’almenys 1.239 € per catorze mesades en 
relació a jornades laboral ordinàries a temps complet, així com a donar-hi compli-
ment durant l’execució del contracte.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de refosa dels punts 15 i 16 en un únic punt

Fer el seguiment, a través del Consell Interuniversitari de Catalunya, de l’aplica-
ció del Reial Decret 103/2019, de l’estatut del personal investigador predoctoral en 
formació (EPIF) i, en particular dels increments retributius i els seus efectes retro-
actius i de les pròrrogues de quatre i sis anys en el cas de les persones amb discapa-
citat, d’acord amb l’ordenament jurídic vigent.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el salari mínim 
català de referència
302-00182/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56105; 56109 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 56105)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el salari 
mínim català de referència (tram. 302-00182/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 1

1. Aplicar el Salari Mínim de Referència Català a l’administració de la Generali-
tat, analitzant-ne prèviament l’impacte i la seva gradual introducció, i incentivar a la 
resta d’administracions públiques que també el prenguin com a referència.

Al respecte els Pressupostos que es puguin aprovar aquest any incorporaran el 
cost de garantir a tots els treballadors i treballadores del sector públic un salari mí-
nim de 1.239 € per catorze mesades en jornada ordinària a temps complert.

El Govern abans de l’1 de juliol de 2020 aprovarà norma on es garantitzi el re-
ferit salari de 1239 € a tots els treballadors i treballadores de l’Administració Cata-
lana en el termes abans referits. Els efectes d’aquest acord no podran ser posteriors 
a 1 de juliol de 2020.

Pel que fa als treballadors i les treballadores del sector públic català que les se-
ves retribucions tenen com origen la negociació col·lectiva o altres acords d’eficàcia 
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col·lectiva, les empreses o ens de la Generalitat de Catalunya garantiran com a ocu-
padors la incorporació d’un salari de 1239 € a tots els treballadors i treballadores 
en jornada ordinària a temps complert.

A tots els convenis col·lectius, pactes d’empresa o qualsevol altre mecanisme on 
es pactin col·lectivament retribucions la Generalitat en tan que ocupador garantirà 
un salari mínim de 1239 € en jornada ordinària a temps complert. Sobre els conve-
nis, acords o pactes que no finalitzin vigència aquest any 2020 s’instarà la negocia-
ció a l’efecte que es pugui incorporar el salari mínim de 1239 € en els termes abans 
referits.

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 3 

Impulsar la introducció de clàusules en les licitacions de contractes públics per 
tal que les empreses tinguin en compte el Salari Mínim de Referència Català a l’ho-
ra d’establir els salaris dels seus treballadors.

Garantir que el sector públic català només podrà adjudicar contractes públics 
a les empreses i entitats que en presentar la seva oferta es comprometin per escrit a 
pagar als seus treballadors i treballadores per l’execució de la prestació un salari 
d’almenys 1.239 € per catorze mesades en relació a jornades laboral ordinàries a 
temps complet, així com a donar-hi compliment durant l’execució del contracte. En 
cas que l’oferta no inclogui la declaració relativa al salari mínim i no es presenti 
aquesta a requeriment del poder adjudicador, l’oferta quedarà exclosa de la valora-
ció. Les empreses subcontractistes seran objecte també de l’anterior obligació.

Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 4 

4. Exigir al Govern de l’Estat que el Salari Mínim Interprofessional que es fixi 
anualment pel conjunt de l’Estat sigui diferenciat, i per un import mínim del 60% 
del salari mitjà de cada Comunitat Autònoma, seguint les recomanacions de la reso-
lució 2008/2034 del Parlament Europeu i la Resolució 17/XI del Ple d’Emergència 
Social del Parlament de Catalunya.

En qualsevol supòsit l’exigència al Govern de l’Estat garantirà que el Salari Mí-
nim Interprofessional de cap Comunitat Autònoma no serà inferior a 1.200 €.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 56109)

A la Mesa del Parlament
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, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sa-
lari mínim català de referència (tram. 302-00182/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició en el punt 1

1. Aplicar el Salari Mínim de Referència Català a l’administració de la Generali-
tat, analitzant-ne prèviament l’impacte i la seva gradual introducció, prèvia negocia-
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ció en els òrgans pertinents, i incentivar a la resta d’administracions públiques que 
també el prenguin com a referència.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
industrial
302-00183/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56089; 56108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 56089)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, 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 sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial (tram. 302-00183/12).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto

6. (nuevo) El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a que in-
cremente la inversión destinada al mantenimiento, conservación y mejora del Com-
plejo Petroquímico de Tarragona e impulse una revisión y actualización de los pro-
tocolos existentes, incluido el Plan Plaqseqcat, con la finalidad de evitar que se 
vuelvan a producir los hechos acontecidos el 14 de enero del 2020 en el Complejo 
Petroquímico de Tarragona.

Palacio del Parlamento, 20 de enero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 56108)

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 es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial 
(tram. 302-00183/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1

1. Presentar en els propers cinc mesos, davant de la Comissió Executiva del Con-
sell Català de l’Empresa, l’informe sobre el balanç dels tres primers anys del Pacte 
Nacional per a la Indústria 2017-2019. Un cop presentat al Consell Català de l’Em-
presa, l’informe es presentarà a la Comissió d’Empresa i Coneixement del Parla-
ment de Catalunya.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

2. El Parlament insta el Govern a executar al llarg de 2020 els compromisos 
pendents del Pacte Nacional per la Indústria, si aquests queden recollits en l’avant-
projecte de pressupost 2020.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 5

5. Presentar durant el primer trimestre semestre de l’any, davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement el Consell de Direcció del SOC, una proposta per donar 
viabilitat i garantir la posada en marxa del Centre de Formació Professional per 
l’Automoció de Martorell.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’enquesta del 
Centre d’Estudis d’Opinió «Percepció sobre el debat territorial a 
Espanya»
302-00184/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56003; 56069; 56111, 56116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020 

Reg. 56148 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.01.2020 

Reg. 56166; 56236 / Coneixement: Presidència del Parlament, 22.01.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 56003)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió «Percepció sobre el debat territorial 
a Espanya» (tram. 302-00184/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1

1. Afirma que el conflicte polític ha generat també un problema de divisió social 
a Catalunya que cal abordar amb un diàleg continu i inclusiu dins de Catalunya en-
tre totes les forces parlamentàries. Només a partir de la reconstrucció de consensos 
a Catalunya es podrà arribar a un acord entre Governs que es resoldrà a través del 
diàleg, la negociació i el pacte garantint el respecte a la legalitat i a l’actual marc 
institucional, i si s’escau, amb les seva reforma a través dels mecanismes i les ma-
jories establertes per fer-ho.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 56069)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari 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’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió «Percep-
ció sobre el debat territorial a Espanya» (tram. 302-00184/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 2

2. Manifesta que cal promoure les iniciatives i els compromisos polítics necessa-
ris per acordar una solució democràtica al conflicte polític entre Catalunya i l’Estat 
espanyol, solució que haurà de ser referendada pels catalans i les catalanes i que 
haurà de garantir la llibertat dels presos i les preses polítiques i el retorn de les per-
sones exiliades.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió al punt 6

6. Exigeix posar fi a la repressió i a la retallada de drets civils i polítics que pa-
teix la societat catalana; revertir la regressió democràtica i assolir un compromís 
polític transversal per a la desfranquització del conjunt de l’arquitectura política 
constitucional de l’Estat espanyol. En aquest sentit, cal promoure un cordó sanitari 
a la ultradreta per evitar la seva normalització política a les institucions. La repressió 
resultant de l’aplicació de l’article 155 de la CE en contra del Govern i del Parlament 
de Catalunya ha enviat a l’exili i ha sentenciat a presó homes i dones de pau que són 
actors essencials per a la resolució democràtica d’aquest conflicte polític.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió al punt 7

7. Reitera la necessitat del compliment dels compromisos i les obligacions legals 
de l’Estat espanyol vers Catalunya, el seu Govern i les seves institucions, i que no 
pot exigir contrapartides ni ser objecte de negociació. L’Estat espanyol ha de deixar 
d’actuar en contra dels drets polítics, econòmics i socials del conjunt de la societat 
catalana.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 56111, 56148 I 56166)

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 l’enquesta del 
Centre d’Estudis d’Opinió «Percepció sobre el debat territorial a Espanya» (tram. 
302-00184/12).
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Esmena 1
GP Republicà
De modificació

4. Considera que, arran dels antecedents, per tal de dotar de garanties aquest dià-
leg entre iguals i donar visibilitat i efectivitat a les negociacions, així com vetllar pel 
compliment dels acords, es faci us de totes les garanties oportunes que en permetin 
el seu seguiment i que facilitin la negociació, inclosa, quan calgui, les mesures de 
mediació o facilitació del diàleg oportunes.

Esmena 2
GP Republicà
De modificació 

6. En la conjuntura actual de retrocés i amenaça sobre els principals drets que 
fonamenten qualsevol democràcia, exigeix: 

a. Posar fi a la repressió i a la retallada de drets civils i polítics que pateix la so-
cietat catalana.

b. Revertir la regressió democràtica i assolir un compromís polític transversal 
per a la desfranquització del conjunt de l’arquitectura política constitucional de 
l’Estat espanyol.

c. Promoure un cordó sanitari a la ultradreta per evitar la seva normalització 
política a les institucions.

Esmena 3
GP Republicà
D’addició d’un nou punt

6 bis. Denuncia que la repressió resultant de l’aplicació de l’article 155 de la 
CE en contra del Govern i del Parlament de Catalunya ha enviat a l’exili i ha sen-
tenciat a presó homes i dones de pau que són actors essencials per a la resolució 
democràtica d’aquest conflicte polític.

Esmena 4
GP Republicà
De modificació

7. Reitera que cal complir tots els compromisos i les obligacions legals que l’Es-
tat espanyol té contrets amb Catalunya, sense que hi hagi cap contraprestació a can-
vi per part de Catalunya, atès que són deutes pendents de l’Estat.

Esmena 5
GP Republicà
D’addició d’un nou punt

7 bis. Demana que l’Estat espanyol deixi d’actuar en contra dels drets polítics, 
econòmics i socials del conjunt de la societat catalana, sent el compliment del punt 
anterior un element fonamental per a això, i l’abandonament de la causa general 
contra independentisme.

Esmena 6
GP Republicà
De modificació de refosa dels punts 8, 9 i 10 en un únic punt

Denuncia l’intent d’inhabilitació del president Torra i qualifica d’inacceptable que: 
a. La Junta Electoral Central s’ingereixi en un àmbit que resta fora de la seva 

competència a través de la retirada de l’acta de diputat i l’expedició del següent de 
la llista.

b. El Tribunal Suprem vulneri la voluntat política dels catalans i catalanes.
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Esmena 7
GP Republicà
De modificació

11. Denuncia que, malgrat allò que estableix la doctrina Junqueras recollida en 
la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i que ha estat l’empenta de-
finitiva perquè el President Puigdemont i el Conseller Comín puguin finalment exer-
cir d’eurodiputats, el Vicepresident Junqueras encara no hagi pogut anar a pren-
dre possessió de l’acta d’Eurodiputat, vulnerant-se així els seus drets i comportant 
desobediència per part de la justícia espanyola respecte els mandats de la justícia 
europea.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT, GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 56116 I 56236)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Par-
lamentari 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’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió «Percepció sobre el debat 
territorial a Espanya» (tram. 302-00184/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP Republicà
D’addició d’un nou punt 11 bis 

11 bis. Així mateix, el Parlament de Catalunya denuncia i rebutja el suplicatori 
del jutge Pablo Llarena de l’Audiència Nacional al Parlament Europeu per poder 
processar a Espanya Carles Puigdemont i Toni Comín, que comporta un nou atac 
als seus drets civils i polítics, així com als drets democràtics dels seus electors i elec-
tores. I proposa al Parlament Europeu que garanteixi la preservació de tots aquests 
drets, fent-los prevaldre per sobre de decisions judicials polititzades i amb greus dè-
ficits democràtics.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC; Anna Caula i Paretas; portaveu 

GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la formació 
professional
302-00185/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56004; 56113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 56004)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
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subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la formació professional (tram. 302-
00185/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1.7

1.7. Reforçar les competències lingüístiques en general i l’aprenentatge d’una ter-
cera llengua al sistema educatiu de Catalunya des de l’educació infantil fins a l’eta-
pa d’educació secundària, i específicament en la FP, especialment en aquells cicles 
que exigeixen el domini d’una llengua estrangera per a continuar la formació i per 
la inserció laboral en el sector.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2.3

2.3. Destinar els recursos necessaris i dissenyar un pla per impulsar l’increment 
de la oferta pública de FP Dual, garantint-ne la gratuïtat, i presentar-lo en seu par-
lamentària en el termini de 6 mesos.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 2.4

2.4. Augmentar l’oferta de Formació Professional Dual, prioritzant l’oferta públi-
ca, i fer-ne difusió a les empreses, centres educatius i alumnes, així com ajudar les 
empreses i centres educatius a desenvolupar els seus primers programes de Forma-
ció Professional Dual. En aquest sentit cal: 

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt abans del punt 2.4.1

Elaborar un marc normatiu per a regular els drets i deures de les persones en 
pràctiques i dels aprenents a les empreses que els acullen, i les condicions que han 
de complir els centres formatius i les empreses, tant en el sistema de formació dual 
com d’alternança, acordat amb els agents socials. Aquest marc normatiu ha d’in-
cloure: 

1r. Un estatut de l’aprenent que reguli les relacions entre els aprenents i l’em-
presa, en garanteixi el control i eviti abusos en la relació laboral. Els sindicats de 
treballadors, tant de l’empresa com del sector del professorat, han de garantir el se-
guiment d’aquest estatut.

2n. Una regulació de la figura del tutor del centre i del tutor de l’empresa per a 
cada alumne, per a garantir l’acompanyament de l’aprenent i el diàleg entre l’em-
presa i el centre formatiu en les diferents fases i activitats que desenvolupin els alum-
nes durant la formació, i garantir-ne així mateix el control.

3r. Una guia d’estada a l’empresa, en què s’incloguin els drets que tenen, i els 
deures que han d’assumir, tant l’aprenent, com el centre de formació i l’empresa en 
què té lloc l’estada.
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Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 2.8

2.8. Elaborar un mapa d’oferta formativa i l’informe de prospecció de necessitats 
formatives i de qualificació de Catalunya, amb la participació dels ens locals i dels 
agents socials i econòmics del territori.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 56113)

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 es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la formació profes-
sional (tram. 302-00185/12).

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

1.1. Instar al Ministeri competent en matèria laboral a informar i elaborar els 
elements de coordinació amb les autoritats laborals, abans de sis mesos, sobre les 
converses i implicacions que comporta la creació de VEuropean Labour Authority.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

1.3. Impulsar una campanya informativa a quart curs d’ESO per tal que els alum-
nes coneguin les diverses formes de cercar feina (Feina activa, Xarxa Eures, Progra-
ma de Garantia Juvenil), preparar un currículum vitae, tenir xerrades amb personal 
expert en contractació laboral, perquè així puguin tenir un millor coneixement de la 
situació del mercat laboral.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió 

1.5. Informar de la situació del mercat de treball per a menors de 25 anys, que 
incloguin quines són les professions i oficis amb més demanda i quines aptituds i co-
neixements són necessaris per a cadascuna d’elles, així com les escales retributives 
aproximades corresponents. Aquests informes hauran d’estar a l’abast dels alumnes 
amb una antelació suficient perquè puguin decidir amb coneixement de causa quins 
són els estudis que, dins les seves preferències, tenen més sortides laborals i estan 
més ben retribuïdes.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1.9. Promoure el procés de selecció de personal a les empreses, fent anònimes les 
primeres fases del procés de contractació per a evitar que s’esbiaixi per sexe o per 
edat, i evitant que els nous models de negoci basats en l’economia digital perpetu-
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ïn la bretxa de gènere. Realitzar controls sobre els algorismes utilitzats per a trobar 
llocs de treball perquè no incloguin biaixos de gènere.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1.10. Convocar una nova reunió abans de finalitzar el primer trimestre del 2020, 
del grup de dones, empresa i economia del CNDC, que compta amb la participació 
de sindicats i patronals, amb l’objectiu de tractar i aportar solucions a les problemà-
tiques específiques que han de superar les dones en l’àmbit empresarial.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1.11. Valorar, en el marc del Consell de Relacions Laborals, l’impuls de mesures 
que tinguin com a finalitat la conciliació i facilitin la contractació de substituts o 
treballadors durant el temps de baixa, cura de persones dependents o de permís de 
maternitat o paternitat perquè no hagin d’interrompre la seva activitat.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició 

2.1. Desplegar completament la Llei 10/2015 de Formació i Qualificació Profes-
sionals de Catalunya, i el document de bases del model català de FP dual i posar en 
marxa abans de tres mesos l’Agència Pública de Formació i Qualificacions profes-
sionals, assegurant que la nova agència tingui mecanismes efectius perquè represen-
tants d’empreses i centres educatius participin en el desenvolupament de la Forma-
ció Professional Dual i l’actualització dels cicles formatius.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2.3. Seguir desenvolupant el pla de treball que ens permeti arribar als objectius 
europeus d’implantació de la Formació Professional Dual en els propers 3 anys.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2.4. Seguir treballant per fer créixer l’oferta de Formació Professional Dual i fer-
ne difusió a les empreses, centres educatius i alumnes, així com ajudar les empreses 
i centres educatius a desenvolupar els seus primers programes de Formació Profes-
sional Dual. En aquest sentit cal: 

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió 

2.4.1. Desenvolupar i dotar pressupostàriament la figura del prospector, que tin-
drà les funcions de fer difusió de la Formació Professional Dual a empreses i cen-
tres educatius i ajudar-los a desenvolupar els seus primers programes de Formació 
Professional Dual. La regulació de les seves funcions la definirà el Departament 
d’Educació.
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Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2.4.3. Potenciar i mantenir sempre actualitzat l’apartat web conjunt dels depar-
taments d’Educació i Treball que centralitza tota la informació de la Formació Pro-
fessional Dual a Catalunya, en benefici dels alumnes i dels centres educatius i em-
preses que hi puguin estar interessats.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2.5.1. Donar suport a les empreses en els processos administratius derivats de 
l’aplicació de la FP dual i en el seguiment de les seves activitats.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

2.6. Continuar facilitant la inserció en la Formació Professional Dual de deter-
minades persones amb dificultats per accedir al mercat laboral i potenciar els dife-
rents programes d’inserció activant nous mecanismes.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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4. Informació

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs específic per a proveir definitivament un lloc de treball de 
responsable de fiscalització de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria del 
Parlament de Catalunya
500-00016/12

NOMENAMENT I DESTINACIÓ DEFINITIVA D’UN FUNCIONARI DE CARRERA

Acord: Mesa del Parlament, 21.01.2020

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 8 d’octubre de 2019, va acordar 

convocar un procediment de mobilitat interadministrativa mitjançant un concurs 
específic per a proveir definitivament un lloc de treball de responsable de fiscalit-
zació de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria del Parlament de Catalunya (tram. 500-
0016/12. BOPC 444, del 21 d’octubre de 2019).

D’acord amb la base novena de la convocatòria, el concurs s’havia de resoldre a 
favor de l’aspirant que obtingués la millor valoració de tots els mèrits i les capacitats 
al·legats, i comportava, en el cas que el funcionari o funcionària provingués d’una 
altra administració, el nomenament i la destinació definitiva de l’aspirant al lloc de 
treball convocat, de conformitat amb l’article 84 del text refós de la Llei de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre.

De conformitat amb la base esmentada, la Mesa del Parlament, en data del 19 de 
desembre de 2019, va acordar nomenar responsable de fiscalització de l’Oïdoria de 
Comptes i Tresoreria del Parlament de Catalunya (grup A, subgrup A1, nivell 13) 
l’aspirant que havia obtingut la millor valoració de tots els mèrits i les capacitats de-
terminats en la base 8 i adscriure’l amb caràcter definitiu al lloc de treball esmentat, 
amb efectes a partir de la data de la presa de possessió.

A la vista de la renúncia a la presa de possessió presentada per la persona nome-
nada, en data del 14 de gener de 2020 (núm. de registre 55303), la Mesa del Parla-
ment pot substituir-la pel candidat o candidata aprovat que la segueixi en puntuació 
en la qualificació del tribunal, de conformitat amb el que disposa la base desena de 
la convocatòria del concurs.

Atès que Alberto Vidal Barberà és el següent candidat aprovat que segueix en 
puntuació en la qualificació del tribunal.

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 per-
sonal del Parlament.

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: 
Nomenar responsable de fiscalització de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria del 

Parlament de Catalunya (grup A, subgrup A1, nivell 13) el funcionari de carrera Al-
berto Vidal Barberà i adscriure’l amb caràcter definitiu al lloc de treball esmentat, 
amb efectes a partir de la data de la presa de possessió.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interes-
sades 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 adminis-
tratiu 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 
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acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), o bé un recurs con-
tenciós 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 ju-
risdicció 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, 21 de gener de 2020
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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