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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de 
maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
202-00030/12

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 40457 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 13.06.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a l’articulat de la Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, 
del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (tram. 202-00030/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i addició de l’apartat 1 de l’article 1 

Article 1. Modificació parcial de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya

1. Es modifica l’article 4 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audio-
visual, que passa a tenir la relació següent: 

«Article 4. Composició.
1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat per un president i una 

presidenta en caràcter de co-presidència mínim de cinc membres i un màxim de 
set, elegits per Parlament per majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres 
grups parlamentaris. En la tria dels set membres del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya s’haurà de garantir que cap sexe tingui una proporció inferior al 40% ni 
superior al 60% tal i com disposa la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes 
pel que fa a la paritat mínima.

2. El president o i la presidenta del Consell és són escollits pel Parlament, per 
una majoria de dos terços, d’entre els membres que integren el Consell.

3. Els membres del Consell són escollits d’entre persones de prestigi reconegut 
i contrastat i amb experiència professional en el sector audiovisual, i que ofereixin 
garanties plenes d’independència i que subscriguin el Codi Ètic i de Conducta del 
Consell d’Audiovisual de Catalunya.»

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i addició de l’apartat 4 de l’article 1 

4. Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, de la Llei 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. La co-presidència El president o presidenta té la representació legal del Con-
sell i les facultats de convocar i presidir les reunions del ple del Consell en igualtat 
de condicions. Sens perjudici de les facultats de la co-presidència president o presi-
denta, el ple del Consell ha de ser convocat si així ho sol·liciten, com a mínim, la 
meitat dels seus membres.»
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Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou apartat 7 a l’article 1 

7. Es modifica l’apartat 4 de l’article 8 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«4. La co-presidència del Consell dirimeix els empats en les votacions del Ple, 
mitjançant un vot de qualitat per la presidenta i un vot de qualitat pel president.»

Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació, addició i supressió del punt 1 de l’article 2 

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals

1. Es modifica l’article 7 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 

«Article 7. Composició del Consell de Govern i elecció dels membres que l’inte-
gren i de la co-presidència.

1. El Consell de Govern és integrat per set membres que han de ser persones amb 
mèrits professionals rellevants, cinc són elegits pel Parlament i dos pels treballadors 
i treballadores de la CCMA.

2. Els cinc membres del Consell de Govern que són elegits pel Parlament per 
una majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, 
després que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi i en verifiqui la 
idoneïtat, amb criteris estrictes de competència professional. A aquest efecte, s’ha  
de valorar especialment que hagin exercit funcions d’administració, d’alta direcció, de  
control o d’assessorament, o funcions de responsabilitat similar, en entitats públi-
ques o privades. Aquests mèrits han de ser justificats de manera concreta en l’infor-
me sobre els candidats a què fa referència l’apartat 3.

3. Correspon al Consell de l’Audiovisual de Catalunya regular, convocar i resol-
dre un procediment públic i paritari de selecció de candidats per formar part del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. A més dels 
mèrits al·legats per ocupar el càrrec, els candidats han de presentar un projecte de 
gestió que ha d’incloure necessàriament les directrius bàsiques de l’organització i 
de l’actuació empresarial en què, segons el seu criteri, s’ha d’inspirar la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals.

4. Un cop resolt el procediment de selecció, el Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya ha d’elevar al Parlament la llista de candidats en un nombre que ha de ser 
superior al de membres que han de ser elegits. Aquesta llista ha d’anar acompanya-
da d’un informe sobre cadascun dels candidats relatiu a la seva capacitat i idoneïtat 
per ocupar el càrrec. La llista i els informes s’han de trametre al Parlament abans de 
la compareixença i l’examen públic dels candidats davant la comissió parlamentà-
ria que correspongui. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya haurà de garantir 
que en la llista cap sexe tingui una proporció inferior al 40% ni superior al 60% 
tal i com disposa la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes pel que fa a 
la paritat mínima.

4. Els altres dos membres del Consell de Govern seran elegits per sufragi uni-
versal dels treballadors i treballadores de les empreses de la CCMA en candidatu-
res individuals. Serà una responsabilitat incompatible amb altres càrrecs interns o 
de representació dels treballadors. Hauran de retre comptes als professionals de la 
CCMA en reunions periòdiques i tindran garanties equivalents a les dels membres 
dels comitès d’empresa quan deixen les seves funcions. Caldrà reglamentar dins 
la CCMA les garanties per a la votació així com posar-hi els mitjans per a fer-la 
possible.
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5. El Parlament elegeix per majoria de dos terços un president i una presidenta 
en caràcter de co-presidència del Consell de Govern d’entre els set membres elegits 
per la cambra i pels treballadors.

6. En els supòsits esmentats a l’article 9.5, el membre substitut és elegit pel Par-
lament o pels treballadors de la CCMA, segons correspongui, mantenint sempre la 
proporció de cinc membres escollits pel Parlament i dos membres pels treballadors 
de la corporació i els procediments d’elecció descrits en aquesta norma. Si el mem-
bre que s’ha de substituir és el president o presidenta que conformen la co-pre-
sidència del Consell de Govern, el membre substitut ha de ser elegit entre els set 
membres elegits per la cambra i pels treballadors.

7. El Consell de Govern pot dotar-se d’una vicepresidència, que pot exercir les 
funcions delegades que el president o presidenta consideri pertinents.»

Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una disposició addicional segona

Disposició addicional segona
Els òrgans que es derivin de la present norma no es podran constituir fins donar 

compliment a la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes pel que fa a la pa-
ritat mínima.

Esmena 6
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una disposició addicional tercera

Disposició addicional tercera 
Les figures de co-presidència del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i del 

Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals referides a 
la present norma s’entendran que ostenten les mateixes funcions i característiques 
de les referides a president o presidenta.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2019
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de 
gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12

NOMENAMENT D’UNA RELATORA

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei de reconei-
xement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de 
la violència masclista (tram. 202-00033/12) s’ha reunit el dia 13 de juny de 2019 i, 
d’acord amb el que disposa l’article 120.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat 
relatora la diputada Carmen de Rivera i Pla.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2019
Carmen de Rivera i Pla, GP Cs; Anna Tarrés i Campà, GP JxCat; Rut Ribas  

i Martí, GP ERC; Beatriz Silva Gallardo, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sán-
chez, GP CatECP; Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC; Esperanza García Gon-
zález, SP PPC, diputats
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Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2006, de prestacions 
socials de caràcter econòmic
202-00054/12

TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Acord: Ple del Parlament, sessió 33, tinguda el 13.06.2019, DSPC-P 55.

ESMENES PRESENTADES EN LA TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA

Reg. 40499; 40545; 40548; 40582 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

14.06.2019

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 40499)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articu-
lat de la Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2006, de prestacions socials 
de caràcter econòmic (tram. 202-00054/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’article únic

1. Es crea una prestació de dret subjectiu, de caràcter temporal, per a atendre si-
tuacions de necessitat dels joves que han estat tutelats per l’organisme públic com-
petent en matèria de protecció de menors de la Generalitat. Aquesta prestació és 
aplicable als joves extutelats des dels 18 anys i fins que en compleixin 21.

2. Tenen dret a [...].

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article únic

Article únic
2. Tenen dret a ésser beneficiaris de la prestació regulada per aquest article els 

joves que estan tutelats per l’òrgan competent en matèria de protecció a la infància 
i l’adolescència en el moment de complir els 18 anys, han estat tutelats durant en 
període de dos anys com a mínim, i segueixen el programa d’inserció vinculat a uns 
objectius específics establert per l’òrgan competent de l’Administració de la Gene-
ralitat. Així mateix, [...].

Esmena 3
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article únic

[...] l’indicador de renda de suficiència.
2 bis. Els joves que compleixen tots els requisits establerts a l’apartat 1 i 2, ex-

cepte el d’haver estat tutelats durant un període de tres anys com a mínim, tenen dret 
a la prestació temporal limitada a una durada de dotze mesos. Els joves extutelats 
que, complint la resta de requisits, hagin deixat d’ésser tutelats en l’any immediata-
ment anterior a l’assoliment de la majoria d’edat, si se n’ha constatat la situació de 
vulnerabilitat i exclusió social com a resultat de llur retorn al nucli d’origen, poden, 
excepcionalment, accedir als programes d’autonomia personal i, per tant, tenir dret 
a la prestació per a joves extutelats, amb les limitacions que escaiguin.

3. La quantia de la prestació [...].
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Esmena 4
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article únic

[...] dels joves en el mercat de treball.
4 bis. Els joves extutelats beneficiaris de la prestació que regula aquest article 

que segueixin programes de formació reglada postobligatòria poden sol·licitar una 
pròrroga de la prestació econòmica i continuar essent beneficiaris del programa 
d’autonomia personal que tinguin establert fins que hagin acabat els estudis acadè-
mics en curs, i en tot cas, com a màxim, fins als 23 anys, inclosa aquesta edat.

5. Són causes d’extinció [...].

Palau del Parlament, 13 de juny de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 40545)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 118 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter 
econòmic (tram. 202-00054/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició de dos nous apartats 4 bis i 4 ter a l’article únic

Article únic
Es modifica l’article 19 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials 

de caràcter econòmic, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 19. Prestació per a joves extutelats
[...]
4 bis. «Els joves tutelats han de disposar d’un programa d’inserció amb un segui-

ment constant per part de l’òrgan competent de l’Administració. Aquests programes 
hauran de ser actualitzats anualment i incloure els objectius i recursos específics 
necessaris per assegurar un projecte d’emancipació dels joves ex tutelats fins que 
compleixin els 23 anys, així com una valoració professionalitzada del seu seguiment 
per part del jove.»

4 ter. «L’abandonament o manca de seguiment de les pautes establertes en el 
programa d’inserció haurà de ser comunicat immediatament a l’òrgan competent de 
l’Administració.»

[...]

Palau del Parlament, 13 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARIO DE CIUTADANS (REG. 40548)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 118 del Reglamento del Parlamento, presenta las 
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siguientes enmiendas al articulado de la Proposició de llei de modificació de la Llei 
13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic (tram. 202-00054/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

1 Bis.(Nou) Als 21 anys, abans de prorrogar la prestació, l’òrgan públic compe-
tent de la Generalitat de Catalunya realitzarà una avaluació individualitzada del 
jove extutelat sobre la seva evolució en els tres anys anteriors per garantir que: 

– S’estan complint els objectius establerts en el programa d’inserció que estigui 
seguint.

– Visqui d’una manera autònoma i fora del nucli familiar.
– No disposi d’uns ingressos iguals o superiors a l’indicador de renda de sufi-

ciència.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

1 Ter.(Nou) En tot cas, en relació amb l’establert en el punt anterior, l’òrgan pú-
blic competent de la Generalitat de Catalunya podrà afegir condicions addicionals, 
mesures de control i mesures addicionals d’acompanyament quan siguin necessàries.

Palacio del Parlamento, 13 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 40582)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 
el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2006, de 
prestacions socials de caràcter econòmic (tram. 202-00054/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1 de l’article únic

1. Es crea una prestació de dret subjectiu, de caràcter temporal, per a atendre si-
tuacions de necessitat dels joves que han estat tutelats per l’organisme públic com-
petent en matèria de protecció de menors de la Generalitat. Aquesta prestació és 
aplicable als joves extutelats des dels 18 anys i fins que en compleixin 21.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 2 de l’article únic

2. Tenen dret a ésser beneficiaris de la prestació regulada per aquest article els 
joves que estan tutelats per l’òrgan competent en matèria de protecció a la infància 
i l’adolescència en el moment de complir els 18 anys, han estat tutelats durant un 
període d’un any com a mínim, i segueixen el programa d’inserció vinculat a uns 
objectius específics establert per l’òrgan competent de l’Administració de la Gene-
ralitat. Així mateix, cal que visquin d’una manera autònoma i fora del nucli familiar 
i no disposin d’uns ingressos iguals o superiors a una vegada i mitja l’indicador de 
renda de suficiència.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt, 2 bis, a l’article únic

2 bis. Els joves que compleixen tots els requisits establerts a l’apartat 1 i 2, ex-
cepte el d’haver estat tutelats durant un període d’un any com a mínim, tenen dret a 
la prestació temporal limitada a una durada de sis mesos. Els joves extutelats que, 
complint la resta de requisits, hagin deixat d’esser tutelats en l’any immediatament 
anterior a l’assoliment de la majoria d’edat, si se n’ha constatat la situació de vul-
nerabilitat i exclusió social com a resultat de llur retorn al nucli d’origen, poden, 
excepcionalment, accedir als programes d’autonomia personal i, per tant, tenir dret 
a la prestació per a joves extutelats, amb les limitacions que escaiguin.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt, 4 bis, a l’article únic

4 bis. Els joves extutelats beneficiaris de la prestació que regula aquest article 
que segueixin programes de formació reglada postobligatòria poden sol·licitar una 
pròrroga de la prestació econòmica i continuar essent beneficiaris del programa 
d’autonomia personal que tinguin establert fins que hagin acabat els estudis acadè-
mics en curs, i en tot cas, com a màxim, fins als 23 anys, inclosa aquesta edat.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5 de l’article únic

5. Són causes d’extinció de la prestació per a joves extutelats, a més de les esta-
blertes amb caràcter general, les següents: 

a) Dur a terme una activitat laboral remunerada amb una retribució igual o supe-
rior a una vegada i mitja l’indicador de renda de suficiència.

b) Abandonar el programa d’inserció o no seguir-ne les pautes.
c) Complir 21 anys.
d) Deixar de viure d’una manera autònoma i fora del nucli familiar.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió de la Disposició transitòria primera

Palau del Parlament, 13 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

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

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2019, sobre 
Infraestructures.cat, corresponent als exercicis del 2012, el 2013 
i el 2014
256-00027/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 40196).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.06.2019 al 18.06.2019).
Finiment del termini: 19.06.2019; 10:30 h.
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4. Informació

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el 
Ple perquè faci balanç de l’acció del Govern durant el seu primer any
361-00015/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat pel Ple del Parlament, en la sessió 
33, tinguda el 13.06.2019, DSPC-P 55.

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a 
donar compte del primer any de mandat
350-00009/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 33 del Ple del Parlament, tinguda el 13.06.2019, 
DSPC-P 55.

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a fer 
balanç de l’acció del Govern durant el seu primer any
350-00010/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat pel Ple del Parlament en la sessió 33, tinguda el 13.06.2019, DSPC-P 55.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 33 del Ple del Parlament, tinguda el 13.06.2019, 
DSPC-P 55.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller 
d’Educació sobre els nous criteris de construcció i transformació 
pedagògica dels centres educatius
355-00066/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: conseller, del Departament d’Educació (reg. 40357).
Comissió competent: Comissió d’Educació.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 12.06.2019.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Josep Lluís Trapero Álvarez, excap dels 
Mossos d’Esquadra, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00063/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemp-
tats del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 11.06.2019, DSPC-C 278.

Compareixença de Lluís Paradell, cap de l’Àrea Central d’Anàlisi 
de la Comissaria General d’Informació, en qualitat de testimoni, 
davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 
d’Agost de 2017
365-00067/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemp-
tats del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 11.06.2019, DSPC-C 278.

Compareixença de Joan Portals, excomissari en cap de la regió 
policial Metropolitana de Barcelona, en qualitat de testimoni, davant 
la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost 
de 2017
365-00069/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemp-
tats del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 11.06.2019, DSPC-C 278.

Compareixença de Patrícia Plaja Pérez, excap de l’Àrea de 
Comunicació del Cos de Mossos d’Esquadra, en qualitat de 
testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00097/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemp-
tats del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 11.06.2019, DSPC-C 278.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat 
pel vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i pel 
conseller d’Interior
330-00126/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 40434 / Coneixement: 12.06.2019

Al president del Parlament
Benvolgut President,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de novem-

bre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que 
durant la meva absència, els dies 11 i 12 de juny de 2019, mentre romangui fora de 
Catalunya, exerciran la suplència en l’exercici de les funcions de la presidència de la 
Generalitat el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, el dia 11 de 
juny; i el conseller d’Interior, el dia 12 de juny.

Cordialment,

Barcelona, 5 de juny de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 129/2019, de 5 de juny, pel qual es determina les persones que 
exerciran la suplència en l’exercici de les funcions de la Presidència de la Generalitat 
els dies 11 i 12 de juny de 2019, és publicat al DOGC 7894A, d’11 de juny de 2019.

Encàrrec del despatx del conseller de Polítiques Digitals 
i Administració Pública al conseller d’Interior
330-00127/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 40524 / Coneixement: 13.06.2019

Al president del Parlament 
Benvolgut President,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, 
els dies 13 i 14 de juny de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà 
del despatx del seu Departament el conseller d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 11 de juny de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 131/2019, d’11 de juny, d’encàrrec del despatx del conseller 
de Polítiques Digitals i Administració Pública al conseller d’Interior, els dies 13 i 14 de 
juny, és publicat al DOGC 7896, del 13 de juny de 2019.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Declaració de la situació administrativa d’excedència voluntària per 
incompatibilitats d’un funcionari de carrera 

ACORD

Mesa del Parlament, 11.06.2019

Secretaria general
La Mesa del Parlament, en la sessió del 7 de maig de 2019, va acordar de nome-

nar Jesús Vicente Sendra Pla funcionari de carrera uixer del Parlament de Catalunya. 
Jesús Vicente Sendra Pla va prendre possessió del càrrec el 4 de juny de 2019.

De conformitat amb la documentació presentada per Jesús Vicente Sendra Pla, 
actualment es troba en la situació de servei actiu com a funcionari interí uixer de 
les Corts Valencianes.

En data del 4 de juny de 2019, Jesús Vicente Sendra Pla va optar per continuar en 
la situació de servei actiu com a funcionari interí ocupant la plaça d’uixer a les Corts 
Valencianes i va sol·licitar d’ésser declarat en la situació administrativa d’excedèn-
cia voluntària per incompatibilitats en la plaça d’uixer del Parlament de Catalunya.

L’article 70.2.f dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Ca-
talunya estableix que els funcionaris són declarats en situació d’excedència voluntà-
ria per incompatibilitats si es troben en situació de servei actiu en un altre cos o una 
altra escala del Parlament o de qualsevol de les administracions públiques.

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: 
Declarar Jesús Vicente Sendra Pla en la situació administrativa d’excedència vo-

luntària per incompatibilitats en la plaça d’uixer del Parlament de Catalunya, amb 
efectes des del 4 de juny de 2019.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-
curs 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 ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia 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, 11 de juny de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general
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Nomenament d’un funcionari interí

ACORD

Mesa del Parlament, 11.06.2019

Secretaria general
El 7 de maig de 2019, la Mesa del Parlament va acordar de nomenar els funcio-

naris que havien estat proposats pel tribunal del concurs oposició lliure per a proveir 
catorze places d’uixer o uixera del Parlament de Catalunya (BOPC núm. 329, del  
8 de maig de 2019).

De conformitat amb això, el 4 de juny de 2019, un dels funcionaris nomenats va 
prendre possessió com a funcionari de carrera uixer del Parlament de Catalunya i, 
en la mateixa data, va sol·licitar d’ésser declarat en la situació administrativa d’ex-
cedència voluntària per incompatibilitats, atès que es troba en la situació de servei 
actiu en una altra administració.

Atesa la necessitat de proveir el lloc de treball d’uixer o uixera del Parlament 
que ha quedat vacant i atès el que disposa la base 9.8 del concurs oposició lliure per 
a proveir catorze places d’uixer o uixera del Parlament de Catalunya, amb relació a  
la provisió temporal de vacants.

De conformitat amb el que estableix l’article 38 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, amb relació al personal funcionari interí, 
i en vista que Guillem Muntané Jiménez és el primer candidat de la llista d’espera 
per a proveir temporalment les vacants que es consideri necessari de proveir, que 
ha acreditat que compleix els requisits necessaris per a ocupar provisionalment el 
lloc de treball vacant i que ha demostrat l’adequació dels mèrits a les competències 
professionals a desenvolupar.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del 
personal 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 Guillem Muntané Jiménez funcionari interí uixer del Parlament de Ca-

talunya, amb efectes a partir de la data de la presa de possessió.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-

curs 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 ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia 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, 11 de juny de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general
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Jubilació d’un funcionari 

ACORD

Mesa del Parlament, 11.06.2019

Secretaria general 
El 25 de juny de 2019, David Pol i Torrella compleix l’edat determinada per la 

legislació de la funció pública per a ésser declarat en situació de jubilació.
Atesa la documentació aportada per David Pol i Torrella, amb relació al compli-

ment dels requisits que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de l’1 d’agost, 
sobre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat social.

D’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, i fent ús de les 
competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Declarar jubilat David Pol i Torrella, amb efectes des del 26 de juny de 2019, tot 

agraint-li els serveis prestats.
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, 11 de juny de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general
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