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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 380/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció als 
infants i adolescents que han estat víctimes de tràfic d’éssers 
humans
250-00605/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 6, 09.04.2019, DSPC-C 240

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 9 d’abril de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’atenció als infants i adolescents que 
han estat víctimes del tràfic d’éssers humans (tram. 250-00605/12), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 30494).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar un pla i un circuit específic per a detectar, protegir i atendre d’una 

manera especialitzada els menors que han estat víctimes de tràfic d’éssers humans 
o explotació sexual o que s’hi poden convertir i a destinar-hi els recursos necessaris 
perquè s’apliqui al més aviat possible.

b) Garantir una formació especialitzada als professionals que tracten amb els 
menors estrangers no acompanyats per a detectar i atendre els que són víctimes de 
tràfic d’éssers humans, amb un enfocament de drets humans amb perspectiva de 
gènere.

c) Crear un recurs específic per als menors que han estat exposats a les xarxes 
de tràfic d’éssers humans.

d) Crear un registre especial dels menors tutelats que han estat víctimes de tràfic 
d’éssers humans o explotació sexual, per a abordar d’una manera integral llur espe-
cial vulnerabilitat i llur dret a rebre de l’Administració una atenció especialitzada 
que respongui a les necessitats que tenen derivades de l’explotació viscuda.

e) Incorporar la variable de víctima de tràfic d’éssers humans en el Sistema d’In-
formació de la Infància i l’Adolescència de la Direcció General d’Atenció a la Infàn-
cia i l’Adolescència per a diagnosticar i comptar aquests casos.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2019
La secretària de la Comissió, Marta Ribas Frías; la presidenta de la Comissió, 

Najat Driouech Ben Moussa

Resolució 381/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció dels 
infants i adolescents víctimes d’abús sexual
250-00606/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 6, 09.04.2019, DSPC-C 240

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 9 d’abril de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i adolescents 
víctimes d’abús sexual (tram. 250-00606/12), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Re-
publicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 30683).
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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’interès superior de l’infant durant el procés que es genera arran de 

l’abús sexual, millorant, seguint el model Barnahus, la coordinació entre els depar-
taments i actors que hi intervenen, per a evitar la victimització secundària de l’in-
fant i facilitar-ne la recuperació.

b) Aplicar mesures transversals per a abordar l’abús sexual infantil i els altres 
maltractaments contra infants, creant centres que apleguin en un sol lloc tots els 
departaments que intervenen en aquests casos i assegurant que els infants víctimes 
estiguin en un entorn confortable i només hagin de declarar un sol cop, utilitzant 
aquesta prova preconstruïda com a evidència.

c) Incloure tots els infants i adolescents que han estat víctimes d’abusos sexuals 
en serveis específics de tractament i a garantir durant el 2019 que aquests serveis 
siguin gratuïts i accessibles per a tots els qui els necessiten.

d) Crear un sistema unificat de prevenció, detecció, avaluació, notificació i actua-
ció amb relació als abusos sexuals infantils, establint un únic interlocutor que rebi 
les notificacions, que coordini tots els serveis implicats i que creï un expedient únic 
que comparteixin tots els departaments.

e) Elaborar una formació especialitzada per als professionals que intervenen en 
el procés que es genera arran de l’abús sexual infantil, que, entre d’altres, ha d’in-
cloure els elements següents: 

1r. Les particularitats de la victimització infantojuvenil.
2n. La formació jurídica sobre el procés judicial penal.
3r. El funcionament de les cases d’infants.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2019
La secretària de la Comissió, Marta Ribas Frías; la presidenta de la Comissió, 

Najat Driouech Ben Moussa
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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 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de 
comerç, serveis i fires
202-00011/12

SUBSTITUCIÓ DE PONENTS

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 2 de maig de 
2019, ha acordat de substituir un membre de la Ponència que ha d’elaborar la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i 
fires (tram. 202-00011/12).

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Lucas Silvano Ferro Solé substitueix Yolanda López Fernández, en qualitat de 

ponent relator.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2019
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; la presidenta de la Comissió, 

Laura Vílchez Sánchez

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment de la xarxa de 
distribució elèctrica a Girona
250-00727/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 36831 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 02.05.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 36831)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 3

3. Exigir a la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència el control i 
execució dels plans d’inversió d’Endesa mitjançant la realització de les inspeccions 
necessàries per comprovar l’exactitud de la informació aportada per l’empresa en 
aquest àmbit adequadament informada per una auditoria externa.
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Proposta de resolució de rebuig de la construcció de la subestació 
d’Isona i de la línia aèria d’energia elèctrica de doble circuit de 400 
quilovolts
250-00733/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 36832 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 02.05.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 36832)

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

1. El Parlament de Catalunya, davant de les successives normatives reguladores 
de l’Estat amb relació al sector elèctric que condicionen la capacitat normativa de 
la Generalitat, malgrat que l’article 133 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya re-
coneix que es tracta d’una competència compartida, i tenint en compte com un dels 
objectius finals revertir a la societat catalana la competència de les estacions hidro-
elèctriques conformi acabin les llicències d’explotació, insta el Govern a demanar 
a l’òrgan competent en matèria de concessions hidràuliques que dugui a terme les 
iniciatives polítiques i jurídiques corresponents en defensa dels interessos de la ciu-
tadania de Catalunya.

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

2. El Parlament de Catalunya sol·licita al Govern que insti al Govern espanyol a 
prendre les mesures oportunes per a que es torni a avaluar amb detall aquesta auto-
rització administrativa i d’utilitat pública de la subestació d’Isona i de la línia aèria 
elèctrica de doble circuit de 400KV, i es demani la suspensió de la resolució de 15 
de gener de 2019 fins que el promotor incorpori un estudi d’impacte ambiental amb 
atenció expressa a l’afectació i molèsties que el projecte provocaria a la fauna de la 
zona, ampliï les respostes a les al·legacions rebudes de caràcter ambiental, i justifiqui 
adequadament la necessitat de la infraestructura sobre la base, com a mínim, dels 
elements següents: 

– L’aprofitament de les instal·lacions supera l’àmbit territorial de Catalunya.
– Recolzar i reforçar la distribució.
– Possibilitar l’evacuació de la generació del règim especial.
– Augmentar la xarxa de transport d’energia.
– Millorar l’eficiència de la zona.
– Incrementar la demanda de la zona que justifiqui una infraestructura d’aquesta 

envergadura.
– Necessitat d’evacuació de generació elèctrica a la zona.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre la política de subvencions 
del Departament de la Presidència
354-00113/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Sonia Sierra Infante, del GP Cs (reg. 36750).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 03.05.2019.

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

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les notícies que 
han aparegut en diversos mitjans de comunicació segons les quals 
ha acceptat obsequis d’alt valor patrimonial de particulars
356-00430/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 37426).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 03.05.2019.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència sobre el Decret 83/2019, 
de reestructuració del Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència
355-00058/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Acció Exterior, Rela-
cions Institucionals i Transparència (reg. 37425).
Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 03.05.2019.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes (Acapps) amb 
relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi 
civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial
353-00016/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de modificació del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial», el 02.05.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació 
de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de 
garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb 
discapacitat sensorial
353-00017/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de modificació del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial», el 02.05.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació 
d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes (Acapps) 
amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial
353-00018/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de modificació del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial», el 02.05.2019.
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Compareixença en ponència d’una representació del Comitè Català 
de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi) amb 
relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi 
civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial
353-00019/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de modificació del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial», el 02.05.2019.

Compareixença en ponència de Sergio Llebaria Samper, catedràtic 
de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de 
garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb 
discapacitat sensorial
353-00021/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de modificació del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial», el 02.05.2019.

Compareixença en ponència d’una representació del Consell dels 
Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de 
garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb 
discapacitat sensorial
353-00023/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de modificació del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial», el 02.05.2019.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir catorze places d’uixer o uixera 
del Parlament de Catalunya
501-00002/12

NOMENAMENT

Acord: Mesa del Parlament, 07.05.2019

Secretaria general

Acord de la Mesa del Parlament, de nomenament de catorze funcionaris 
uixers del Parlament de Catalunya
D’acord amb el que estableixen les bases 1.1 i 11 de la convocatòria del concurs 

oposició lliure per a proveir catorze places d’uixer o uixera del Parlament de Ca-
talunya (BOPC 109, del 25 de juny de 2018; DOGC 7649, del 25 de juny de 2018).

De conformitat amb la proposta del 24 d’abril de 2019 del tribunal qualificador, 
de nomenament dels aspirants que han superat el procés selectiu, i d’acord amb la 
Direcció de Govern Interior-Departament de Recursos Humans, un cop verificada 
la concurrència dels requisits i les condicions que estableixen les bases de la con-
vocatòria.

D’acord amb el que disposa la base 11.1 i 11.2 de la convocatòria, la Mesa del 
Parlament de Catalunya

Acorda: 
Primer. Nomenar funcionaris uixers del Parlament de Catalunya els candidats 

que figuren a l’annex d’aquest acord.
Segon. Els funcionaris nomenats disposen d’un període de trenta dies hàbils, a 

comptar de l’endemà de la publicació del nomenament en el Butlletí Oficial del Par-
lament de Catalunya, per a prendre possessió del càrrec.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar, d’acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la 
Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les adminis-
tracions públiques, un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, 
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya, o bé directament un recurs contenciós adminis-
tratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicat 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya o notificat a la persona interessada, 
d’acord amb l’article 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, 7 de maig de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general

Annex. Candidats proposats per a ésser nomenats funcionaris de 
carrera, per ordre de puntuació
Cognoms i nom
Bermudo Ferrer, Montserrat
Fernández Parada, María Dolores
Miranda Guisado, César
Campos Abad, Roser
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Toro Fernández, Sofía
Chordà Bertran, Marina Carmen
Lucas Gallardo, Maria Josefa
Calvet Roma, Montserrat
Suriol Busquets, Josep
Kuhlmann Molina, Antonio
Serra Solanich, Jose Maria
Sendra Pla, Jesús Vicente
Mariscal García, Sergio Ezequiel
Guerrero Hidalgo, Edith


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.10. Acords i resolucions
	Resolució 380/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció als infants i adolescents que han estat víctimes de tràfic d’éssers humans
	250-00605/12
	Adopció

	Resolució 381/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció dels infants i adolescents víctimes d’abús sexual
	250-00606/12
	Adopció



	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 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
	202-00011/12
	Substitució de ponents


	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre el manteniment de la xarxa de distribució elèctrica a Girona
	250-00727/12
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució de rebuig de la construcció de la subestació d’Isona i de la línia aèria d’energia elèctrica de doble circuit de 400 quilovolts
	250-00733/12
	Esmenes presentades



	4. Informació
	4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
	4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre la política de subvencions del Departament de la Presidència
	354-00113/12
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
	Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les notícies que han aparegut en diversos mitjans de comunicació segons les quals ha acceptat obsequis d’alt valor patrimonial de particulars
	356-00430/12
	Sol·licitud


	4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre el Decret 83/2019, de reestructuració del Departament d’Acció Exterior, Relacion
	355-00058/12
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes (Acapps) amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i
	353-00016/12
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les
	353-00017/12
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació de la Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes (Acapps) amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets
	353-00018/12
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi) amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i 
	353-00019/12
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Sergio Llebaria Samper, catedràtic de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de le
	353-00021/12
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de 
	353-00023/12
	Substanciació


	4.90. Règim interior
	4.90.10. Càrrecs i personal
	Concurs oposició lliure per a proveir catorze places d’uixer o uixera del Parlament de Catalunya
	501-00002/12
	Nomenament




