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250-00740/12
Esmenes presentades 24

Proposta de resolució sobre els recursos dels centres de salut mental infantil i ju-
venil per a les persones amb trastorn de l’espectre autista
250-00746/12
Esmenes presentades 25

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària per a les persones 
amb trastorn de l’espectre autista
250-00750/12
Esmenes presentades 26

Proposta de resolució sobre la formació en la detecció i prevenció del maltractament 
infantil per als professionals de la pediatria
250-00769/12
Esmenes presentades 27

Proposta de resolució sobre la promoció de la festa tradicional del calçot
250-00787/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la coordinació entre els cossos policials
250-00788/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera en les prestacions 
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Proposta de resolució de suport a la transferència de poder al Sudan
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30
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Proposta de resolució sobre els viatges del president de la Generalitat a l’estranger 
i la il·legalitat d’aquests viatges
250-00802/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’opacitat de l’agenda del responsable de l’oficina de 
l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont
250-00803/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre els viatges del president de la Generalitat a l’estranger
250-00804/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’opacitat de l’agenda del coordinador de polítiques 
internacionals i la impossibilitat de fer-ne el control polític en seu parlamentària
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la destitució del director del Programa de desenvo-
lupament de projectes cultural d’àmbit internacional i la impossibilitat de fer-ne el 
control polític en seu parlamentària
250-00806/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència a l’estranger
250-00807/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència a l’estranger i la il·legalitat d’aquests viatges
250-00808/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre els experts contractats pel Consell de Diplomàcia Pú-
blica de Catalunya durant el referèndum de l’1 d’octubre de 2017
250-00809/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’erosió i la pèrdua de sòl
250-00810/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el millorament de les mesures de seguretat als túnels 
de Vallvidrera
250-00811/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’Observatori dels Drets de la Infància
250-00812/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el tancament d’una línia de P3 a l’Escola Sant Joan, 
de Berga
250-00813/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’Agenda 2030
250-00814/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la reconversió del centre d’atenció primària de Segur 
de Calafell en centre d’urgències d’atenció primària
250-00815/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la seguretat als barris i les urbanitzacions de Calafell
250-00816/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de l’Escola Vila-
mar, de Calafell, i la construcció d’un edifici definitiu
250-00817/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33
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Proposta de resolució sobre el servei de bus interurbà de Calafell i el Vendrell
250-00818/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la televisió digital terrestre
250-00819/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el sistema de segregació a les escoles públiques de 
Reus
250-00820/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el CAP Sant Pere, de Reus
250-00821/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre els problemes dels instituts de Palafrugell
250-00822/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre l’intercanvi de dades socials i sanitàries per a millorar 
l’atenció a les persones
250-00823/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el canvi curricular en la formació professional
250-00824/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre el manteniment de les dues línies de P3 a l’Escola Sant 
Joan, de Berga
250-00825/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la pacificació de l’autovia C-31 a Castelldefels
250-00826/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

Proposta d’acord del Govern pel qual es dona compliment a l’article 4.2 de la Llei 
1/2019, del 15 de febrer, de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
259-00002/12
Presentació: Govern de la Generalitat 35
Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i acord de reducció dels terminis 37

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’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
354-00123/12
Sol·licitud i tramitació 38

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els canvis en la prefectura del Cos de Mossos d’Esquadra
354-00125/12
Sol·licitud i tramitació 38

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse-
llera de la Presidència sobre les declaracions de la portaveu del Govern amb relació 
als acords al món local
354-00130/12
Sol·licitud i tramitació 38

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma animalista Zoo XXI 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la iniciativa 
ciutadana que promou un canvi de model del Zoo de Barcelona
356-00461/12
Sol·licitud 38
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Sol·licitud de compareixença de José Antonio Gago, director general de l’Associació 
Nuclear Ascó-Vandellòs II, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per-
què informi sobre les notícies relatives a les fuites a la central nuclear Vandellòs II
356-00464/12
Sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença de Jaume Duch, portaveu i director general de Comu-
nicació del Parlament Europeu, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Ins-
titucionals i Transparència perquè informi sobre les eleccions europees
356-00466/12
Sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè per la Llibertat de Louisa 
Hanoune davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
perquè informi sobre la repressió a Algèria i l’empresonament de Louisa Hanoune
356-00493/12
Sol·licitud 39
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 451/XII del Parlament de Catalunya, per la qual es reitera la 
presentació a la Mesa del Congrés dels Diputats de la Proposició de 
llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
270-00001/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 33, 13.06.2019, DSPC-P 55

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de juny de 2019, ha debatut la 
proposta de la Junta de Portaveus per la qual es reitera la presentació a la Mesa 
del Congrés dels Diputats de la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i 
l’ajuda al suïcidi.

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 207.1 del Reglament, ha adoptat 
la següent: 

Resolució

El Parlament de Catalunya reitera la presentació a la Mesa del Congrés dels Di·
putats de la

Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda 
al suïcidi

Exposició de motius
L’objectiu d’aquesta proposició de llei en defensa del dret a la mort digna, i 

d’acord amb la dignitat i la llibertat de la persona proclamades en l’article 10.1 de la 
Constitució, és la modificació de l’apartat 4 de l’article 143 del Codi Penal, que diu: 

«Article 143 
»1. El qui indueixi al suïcidi d’altri ha de ser castigat amb la pena de presó de 

quatre a vuit anys.
»2. S’ha d’imposar la pena de presó de dos a cinc anys a qui cooperi amb actes 

necessaris al suïcidi d’una persona.
»3. S’ha de castigar amb la pena de presó de sis a deu anys si la cooperació arriba 

fins al punt d’executar la mort.
»4. El qui causi la mort d’altri o hi cooperi activament amb actes necessaris i di·

rectes, per la seva petició expressa, seriosa i inequívoca, en el cas que la víctima pa·
teixi una malaltia greu que conduiria necessàriament a la seva mort, o que produeixi 
greus sofriments permanents i difícils de suportar, ha de ser castigat amb la pena 
inferior en un o dos graus a les assenyalades en els números 2 i 3 d’aquest article.»

La recomanació de la modificació d’aquest article del Codi penal ja es troba en 
l’Informe sobre l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi, elaborat pel Comitè Consultiu de Bi·
oètica de Catalunya l’any 2006 a petició del Departament de Salut de la Generalitat.

Aquest informe és l’estudi més rigorós i exhaustiu sobre el tema i, amb les actu·
alitzacions necessàries, es pot considerar una base fonamental d’aquesta proposició.

Catalunya ha estat capdavantera en la legislació sobre els drets del pacient i el 
document de voluntats anticipades, i també en el desenvolupament de les cures pal·
liatives. La prova que ho continua essent és la Carta de drets i deures de la ciutada·
nia en relació amb la salut i l’atenció sanitària, elaborada el 2001 i revisada i apro·
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vada pel Departament de Salut al juny de 2015, que en el capítol sobre autonomia i 
presa de decisions diu: 

«5.1.8 Dret a viure el procés de final de vida, d’acord amb el seu concepte de 
dignitat

»La persona té dret a viure el procés que s’esdevingui fins al final de la vida se·
gons la seva concepció de dignitat. La persona té dret a rebutjar qualsevol tracta·
ment, malgrat que aquest sigui de suport vital i estigui ja instaurat, sempre que es 
tracti d’una decisió competent i ben informada.

»En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promo·
gui l’alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en 
l’entorn idoni (domicili, hospital, etc.), i atenent les preferències de la persona.

»Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena pos·
sessió de les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita 
ajuda per fer·ho, té el dret a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta 
proporcionada a la intensitat d’aquest patiment. Igualment, la persona té dret que els 
professionals sanitaris li facilitin les cures i els tractaments necessaris per facilitar·li 
una mort digna i sense patiment, sempre dins del marc legal vigent.»

L’article 143.4 del Codi penal és, precisament, el marc legal que impedeix que a 
Catalunya es faciliti una mort digna i sense patiment a la persona que, en situació 
de patiment insuportable i en plena possessió de les seves facultats per a decidir, ex·
pressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per a fer·ho.

Hi ha qui contraposa les cures pal·liatives amb el que demana aquesta proposició, 
i no és així. Avançar en el dret a la mort digna és disposar d’equips pal·liatius mul·
tidisciplinaris les vint·i·quatre hores del dia, set dies la setmana, per a atendre els 
malalts i les probables urgències. És reforçar la formació inicial i contínua dels pro·
fessionals de la medicina, la infermeria, el treball social i la psicologia clínica per·
què prenguin consciència que l’atenció al final de la vida és part de llur tasca profes·
sional. És promocionar el document de voluntats anticipades, facilitar·ne el registre i 
trencar el tabú de parlar sobre la pròpia mort. És crear un observatori per a saber de 
manera fefaent com es mor a Catalunya, que reculli la informació necessària, vetlli 
pel compliment de la legislació i proposi les mesures per a fer la mort tan digna com 
sigui possible. Finalment, és també la despenalització de l’ajuda a qui considera que 
la vida que li resta no mereix d’ésser viscuda i demana morir.

L’atenuació de penes reconeguda per l’article 143.4 és la resposta que, no sense 
contestació, es dóna l’any 1995, quan ja Ramón Sampedro havia sol·licitat l’eutanàsia 
a un jutjat de Barcelona, i amb què es va iniciar una reivindicació que ha anat crei·
xent fins avui. En aquell moment no hi havia referents internacionals.

Avui, però, podem avaluar l’experiència de diversos països i estats: 
– L’estat d’Oregon (EUA) va legalitzar el suïcidi mèdicament assistit el 1997, fa 

vint anys.
– A Suïssa, el Consell Nacional va confirmar la legalitat de l’assistència al suï·

cidi el 2001.
– Holanda i Bèlgica van legalitzar l’eutanàsia el 2002.
– L’estat de Washington (EUA) va legalitzar el suïcidi mèdicament assistit el 2008.
– Luxemburg va aprovar una llei relativa a l’eutanàsia i l’assistència al suïcidi el 2009.
– L’estat de Vermont (EUA) va legalitzar el suïcidi mèdicament assistit el 2013.
– El Quebec va aprovar una llei que legalitzava l’eutanàsia el 2014.
– Els estats de Montana i de Califòrnia (EUA) van aprovar el suïcidi mèdicament 

assistit el 2015.
– També el 2015 Colòmbia va publicar una resolució del Ministeri de Salut i Pro·

tecció Social en què s’estableix el dret fonamental a morir amb dignitat.
–El Canadà va aprovar la llei que permet el suïcidi assistit i l’eutanàsia el 17 de 

juny de 2016.
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La tendència que cada cop més estats i països d’arreu del món regulin amb diver·
ses fórmules el dret sobre la pròpia vida, i per tant sobre la pròpia mort, es fa evident 
en la proposta recent del govern holandès de regular l’ajuda a morir a persones grans 
amb cansament vital.

L’opinió pública va molt endavant respecte de les decisions polítiques en aquesta 
qüestió. Totes les enquestes, també l’estudi núm. 2083 del Centre d’Investigacions 
Sociològiques, del 28 de maig de 2009, sobre l’atenció a pacients amb malalties en 
fase terminal, han donat una majoria àmplia i creixent a favor que es permeti l’euta·
nàsia i el suïcidi assistit. L’última enquesta, feta per The Economist a quinze països 
al juny del 2015, donava uns resultats per a l’Estat espanyol d’un 78% a favor, només 
un 7% en contra i un 12% de NS/NC. Una gran quantitat de juristes, de professio·
nals de la bioètica, la salut, el periodisme, la filosofia i la literatura i altres personali·
tats destacades s’han manifestat públicament a favor de la regulació. El fet que dues 
de les pel·lícules més premiades i ben acollides els darrers anys siguin Mar adentro 
(2004) i Truman (2015) demostra també el sentiment favorable de la nostra societat 
vers la despenalització de l’eutanàsia.

Estudis com el dut a terme per la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona evidencien l’existència de la demanda d’euta·
nàsia. A més, la pràctica de l’eutanàsia és un fet, tal com mostra l’estudi d’aquesta 
unitat de cures pal·liatives del febrer del 2007, però pel fet d’estar prohibida no hi ha 
ni dades oficials ni una regulació establerta.

Una societat democràtica ha de vetllar perquè els que són vulnerables o estan 
afeblits no puguin ésser manipulats ni utilitzats per a atendre els interessos d’altres 
persones. Per això cal una llei de disposició i sobirania sobre la pròpia vida que ga·
ranteixi la lliure autonomia personal i, alhora, la protecció dels col·lectius més vul·
nerables. El desenvolupament d’aquesta llei es pot inspirar en la llei holandesa del 
2001 i sobretot en el capítol 10 de l’informe del Comitè Consultiu de Bioètica de 
Catalunya esmentat més amunt, i hauria de contenir almenys: 

– Una definició clara dels conceptes.
– Les condicions que s’han de donar per a portar a terme l’eutanàsia i el suïcidi 

mèdicament assistit.
– Les característiques que ha de tenir el pacient.
– Els requisits que ha de complir el personal sanitari en la presa de decisions i 

en l’actuació.
– La composició, les tasques i les competències dels òrgans de supervisió i control.
Només el 2% dels pacients degudament atesos pel programa d’atenció domicili·

ària i equips de suport (PADES) demanen anticipar la mort més enllà del que la llei 
permet avui. Un 2% sembla poc, però fa que, de les aproximadament seixanta mil 
persones que cada any moren a Catalunya, a unes mil dues·centes, com a mínim, 
se’ls estigui negant el dret a la llibertat individual i el dret al respecte de llur digni·
tat. Aquests drets no s’haurien de veure vulnerats pel fet que aquestes persones es 
trobin al final de la vida.

Certament, la llei reconeix el dret a retirar els suports vitals quan ho demani el 
malalt o els seus representants. Però, paradoxalment, ajudar Ramón Sampedro a 
morir seria encara avui un delicte.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al 
suïcidi

Article únic
Es modifica l’apartat 4 de l’article 143 de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de no·

vembre, del Codi penal, que resta redactat de la manera següent: 
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«4. No obstant el que estableixen els apartats anteriors, resta exempt de respon·
sabilitat penal qui, per petició expressa, lliure i inequívoca d’una persona que pateix 
una malaltia greu que el conduirà necessàriament a la mort o una patologia incura·
ble que li provoca sofriment físic o psíquic greu i que es preveu que serà permanent, 
causi amb actes necessaris la mort segura, pacífica i sense dolor d’aquesta persona 
o hi cooperi, dins del marc legal establert.»

Palau del Parlament, 13 de juny de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor·

rent i Ramió

Resolució 452/XII del Parlament de Catalunya, per la qual es 
designen sis membres de la Comissió de Control de les Consultes 
Populars no Referendàries
284-00023/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 33, 13.06.2019, DSPC-P 55

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de juny de 2019, d’acord amb l’ar·
ticle 14 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendà·
ries i d’altres formes de participació ciutadana, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya designa Xavier Godàs i Pérez, Elia Marzal Yetano, 

Pablo Nuevo López, Josep Pagès Massó, Miguel Pérez·Moneo Agapito i Gala Pin 
Ferrando membres de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Refe·
rendàries.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor·

rent i Ramió

Resolució 453/XII del Parlament de Catalunya, per la qual es 
designen sis membres del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic
284-00031/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 33, 13.06.2019, DSPC-P 55

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de juny de 2019, d’acord amb l’ar·
ticle 32 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya designa Salvador Lladó Fernández, Bàrbara Pons 

Giner, Sarai Sarroca Cervelló, Montserrat Termes Rifé, Marta Torres Gunfaus i 
Frederic Ximeno i Roca membres del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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Resolució 454/XII del Parlament de Catalunya, per la qual s’elegeixen 
sis vocals del Consell Assessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries
284-00005/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 33, 13.06.2019, DSPC-P 55

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de juny de 2019, d’acord amb l’ar·
ticle 12 de la Llei 4/2009, del 15 d’abril, de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agro·
alimentàries, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya elegeix Elisabet Cañigueral Borràs, Eva Carreras 

Salvadó, Concepció Cervós i Costansa, Montserrat Escutia i Acedo, Joan Gené i 
Albesa i Vicente Sanchis Almenar, vocals del Consell Assessor de l’Institut de Re·
cerca i Tecnologia Agroalimentàries.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2019
La secretària tercera, Laura Vílchez Sánchez; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 455/XII del Parlament de Catalunya, per la qual es 
designen sis membres de la Junta de Govern del Memorial 
Democràtic
284-00002/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 33, 13.06.2019, DSPC-P 55

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de juny de 2019, d’acord amb 
l’article 6.2.b de la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, l’ar·
ticle 93 de la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic 
per a agilitar l’activitat administrativa, i l’article 188.2 de la Llei 5/2017, del 28 de 
març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació 
i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en esta·
bliments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i 
sobre emissions de diòxid de carboni, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya designa Ramon Arnabat Mata, Jordi Canal Morell, 

María Eva Fernández Lamelas, Aurora Madaula i Giménez, M. Argelia Queralt 
Jiménez i Marta Rovira i Martínez membres de la Junta de Govern del Memorial 
Democràtic.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2019
La secretària quarta, Adriana Delgado i Herreros; el president, Roger Torrent 

i Ramió
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1.15. Mocions

Moció 92/XII del Parlament de Catalunya, sobre el sistema de 
protecció de la infància i l’adolescència
302-00109/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 33, 14.06.2019, DSPC-P 56

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de juny de 2019, d’acord amb l’ar·
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el sistema de protecció de la infància i l’adolescència (tram. 302·00109/12), 
presentada pel diputat Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem (reg. 40358), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 40363) i pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 
40369).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Obrir nous centres d’acollida d’emergència per a menors a partir de l’acord 

amb els ajuntaments dels municipis on s’hagin d’obrir. El Govern ha de garantir 
als ajuntaments la màxima transparència, claredat i informació per tal que acordin 
l’emplaçament del centre.

b) Reestructurar el sistema de protecció de la infància potenciant l’acollida fami·
liar i orientant el sistema cap a un model de centres de dimensions reduïdes, d’acord 
amb el que estableix la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, per a proporcionar als infants un entorn similar al de la llar, en coor·
dinació amb els ajuntaments.

c) Presentar, en el termini d’un mes a comptar de l’aprovació d’aquesta moció, un 
protocol d’aterratge per a la derivació i la instal·lació de centres d’acollida. Aquest 
protocol, que s’ha de consensuar prèviament amb els ajuntaments i els sectors impli·
cats, ha d’indicar les responsabilitats i actuacions de cada institució i de les entitats 
que gestionen els centres d’acollida d’emergència, les característiques de l’emplaça·
ment del centre, el procés de comunicació als veïns i els recursos econòmics, tècnics 
i humans necessaris.

d) Garantir que els equipaments oberts el darrer any i els que s’obrin a partir de 
l’aprovació d’aquesta moció tinguin llicència d’activitat i els espais necessaris i de 
qualitat per a atendre els joves i garanteixin que es dona resposta a les necessitats 
dels professionals.

e) Fer efectius, en el termini d’un mes a comptar de l’aprovació d’aquesta moció, 
els pagaments pendents dels exercicis 2018 i 2019 a les entitats que gestionen centres 
d’acollida, centres d’acollida d’emergència, centres residencials d’acció educativa 
(CRAE) i centres residencials d’educació intensiva (CREI).

f) Consensuar amb les entitats gestores un calendari per als pagaments pendents 
del 2019 i per als pagaments del primer semestre del 2020.

g) Presentar en seu parlamentària una planificació dels centres que es preveu 
d’obrir durant el 2019 i el 2020 per a atendre les necessitats d’acollida del sistema 
de protecció. S’hi han d’especificar l’emplaçament previst, les característiques de 
l’equipament, el nombre de places i la tipologia dels menors que les ocuparan, i el 
pressupost previst per a cadascun.

h) Presentar i lliurar, en el termini de dos mesos a comptar de l’aprovació d’aques·
ta moció, als grups parlamentaris, els sindicats i les entitats del tercer sector, una 
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planificació dels centres que es preveu d’obrir durant el 2019 i el 2020 per a atendre 
les necessitats d’acollida del sistema de protecció. S’hi han d’especificar l’emplaça·
ment previst, les característiques de l’equipament, el nombre de places i la tipologia 
dels menors que les ocuparan, el pressupost previst per a cadascun i un resum de la 
situació de finançament del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

i) Garantir que es compleixen els drets de tots els infants i joves i dels treballa·
dors de tots els centres d’acollida de menors, incrementant les plantilles professi·
onals d’educadors socials amb especialitat en mediació i resolució de conflictes, i 
també garantir l’oferta de formació especialitzada en abordatge i contenció emocio·
nals en les intervencions socioeducatives.

j) Garantir, amb tots els mitjans humans i tècnics necessaris, la seguretat física 
dels treballadors de totes les modalitats de centres de menors.

k) Complir la Resolució 618/XI del Parlament de Catalunya, sobre les condicions 
laborals dels professionals que treballen en els centres dependents de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i sobre la resposta a l’increment de 
la conflictivitat en aquest àmbit.

l) Comunicar a tots els centres de menors la persona referent del Govern per a la 
gestió i el compliment del protocol per a la prevenció d’agressions aprovat el 2017.

m) Assistir a totes les juntes de seguretat en què s’informi de la situació dels me·
nors estrangers no acompanyats a Catalunya.

n) Convocar bimestralment cadascun dels grups de treball que desenvolupen 
l’Estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats sols.

o) Presentar·se com a acusació particular en el procediment judicial obert contra 
Ricard Calvo, ex·director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

p) Actualitzar el web de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats incorpo·
rant·hi la memòria del 2018.

q) Elaborar un pla d’acollida i de suport a les aules de l’alumnat nouvingut en el 
cicle infantil i de primària que inclogui l’aprenentatge de les llengües oficials a Ca·
talunya i una dotació pressupostària suficient.

r) Donar una atenció especialitzada als menors que han estat víctimes de tràfic i 
d’explotació sexuals i garantir l’atenció de professionals amb la formació adequada 
per a atendre els joves que migren sols i per a la detecció, l’abordatge i l’atenció dels 
infants que són víctimes de tràfic d’éssers humans.

s) Crear plans d’acompanyament i suport a la transició a la vida adulta per als 
joves que ja han complert divuit anys i per als joves que migren sols que assoleixen 
la majoria d’edat sota la tutela de la Generalitat.

t) Garantir els recursos necessaris per a assegurar una atenció psicològica i psi·
quiàtrica urgent als menors que ho requereixin.

u) Ampliar el conveni amb el torn d’ofici del Consell de l’Advocacia Catalana 
perquè des del primer moment els Mossos d’Esquadra informin els menors de llur 
dret a tenir assistència lletrada.

v) Convocar l’Observatori dels Drets de la Infància, reunit per darrera vegada 
el 22 de gener de 2019, per a crear un grup de treball específic sobre joves que mi·
gren sols perquè assessori sobre els canvis normatius i legislatius necessaris per a 
fer front a aquesta realitat.

w) Desenvolupar la figura professional de l’assessor de l’adolescent estranger 
sense suport familiar, com a referent del jove des de l’acollida fins a la integració i 
emancipació. L’assessoria ha d’ésser una figura independent del sistema de protecció 
i té per objectiu oferir un suport estable en l’activació dels recursos i les tramitacions 
juridicoadministratives.

x) Garantir els recursos especialitzats suficients perquè la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència sigui proactiva en la sol·licitud dels permisos 
de treball per als joves que estan sota la seva tutela, de manera que obtinguin amb 
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celeritat autoritzacions de residència i treball, també en el cas de les tramitacions 
que s’han de fer una vegada compleixen divuit anys.

y) Lliurar als grups parlamentaris, en el termini d’una setmana a comptar de 
l’aprovació d’aquesta moció, l’Estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió dels 
infants i joves emigrats sols, amb la indicació del calendari i les prioritats de les ac·
cions i de la dotació pressupostària.

z) Dissenyar i aplicar un programa de mentoria i acolliment familiar per a joves 
migrats sols.

a’) Organitzar anualment la Setmana de l’Acolliment Familiar a Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
La secretària quarta, Adriana Delgado i Herreros; el president, Roger Torrent 

i Ramió

Moció 93/XII del Parlament de Catalunya, sobre la inacció social del 
Govern
302-00111/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 33, 14.06.2019, DSPC-P 56

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de juny de 2019, d’acord amb l’ar·
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la seva inacció social (tram. 302·00111/12), presentada per la diputada Noemí 
de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 40338), pel Grup Parlamen·
tari de Catalunya en Comú Podem (reg. 40359) i pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 40368).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya, amb relació al garantiment de la protecció dels 

infants i els adolescents, insta el Govern a: 
a) Sotmetre la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència a una au·

ditoria de gestió dels darrers deu anys, mitjançant la contractació d’una entitat exter·
na i independent, amb l’objectiu d’aclarir la gestió d’aquest organisme i garantir·ne 
el funcionament correcte per a assegurar la protecció de la infància i l’adolescència 
a Catalunya. Els resultats de l’auditoria, i els documents utilitzats per a dur·la a ter·
me, s’han de presentar en seu parlamentària dins l’any 2019.

b) Vetllar perquè l’auditoria permeti una investigació de totes les adjudicacions 
de contractes públics a entitats amb les quals tinguin o hagin tingut vinculació els 
membres i alts càrrecs del Govern, i també els exmembres i ex·alts càrrecs, de ma·
nera que es puguin perseguir administrativament o penalment els possibles il·lícits 
comesos.

c) Lliurar als grups parlamentaris, en el termini d’un mes, un informe dels tre·
balls duts a terme pel grup de treball per a la revisió global del sistema de protecció 
a la infància, creat per acord del Parlament en la Moció 53/XII, sobre les prioritats 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb relació a les polítiques 
socials.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’infrafinançament dels serveis so·
cials i d’atenció a les persones, insta el Govern a: 

a) Presentar·li, abans del 30 del juny de 2019, un estudi detallat dels impagats 
dels serveis públics que gestionen les entitats socials, establir un calendari de pa·
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gaments, habilitar l’accés a les línies de crèdit de l’Institut Català de Finances i fer 
efectiu el pagament del capital pendent i dels interessos de demora corresponents.

b) Actualitzar urgentment la Cartera de serveis socials de la Llei 12/2007, de l’11 
d’octubre, de serveis socials, ajustant la ràtio de personal dels serveis a les noves 
realitats demogràfiques, i presentar una memòria econòmica per a l’exercici 2019 
que garanteixi els serveis i les prestacions dels serveis socials, en el termini de dos 
mesos.

c) Augmentar les ràtios de professionals dels centres concertats, de manera que 
s’equiparin com a mínim als de titularitat i gestió públiques, i incrementar les tarifes 
que liquida la Generalitat a aquests centres, congelades des del 2010, per a assegurar 
les millores laborals dels professionals dels serveis socials i d’atenció a les persones.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació al blindatge del quart pilar de l’estat 
del benestar, insta el Govern a: 

a) Dissenyar les convocatòries de subvencions i ajuts a les entitats socials i 
d’atenció a les persones, per a les línies que corresponen a projectes que tenen una 
durada superior a un any, amb una periodicitat pluriennal, amb l’objectiu de dotar 
de més seguretat i viabilitat llurs projectes i reduir els costos administratius, amb la 
previsió que a mitjà termini es passi de la via de la subvenció a la concertació en els 
casos en què legalment sigui possible.

b) Augmentar la inversió en polítiques socials fins a assolir, com a mínim, la mit·
jana espanyola (9,36%, contra el 8,64% de Catalunya) el 2020.

c) Augmentar progressivament la inversió en infància, actualment en el 0,9% del 
producte interior brut, fins a assolir la mitjana espanyola (1,3%) en el termini de dos 
anys i la mitjana europea (2,2%) en el termini de quatre anys.

4. El Parlament de Catalunya, amb relació a la desigualtat territorial dels recur·
sos d’atenció a les persones, insta el Govern a dissenyar, a partir d’un estudi detallat 
de l’oferta actual territorialitzada, un mapa complet dels recursos d’atenció a les per·
sones, i a desenvolupar un pla per a solucionar les carències que es detectin i progra·
mar·ne l’entrada en funcionament dins un termini de quatre anys.

5. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’activació del desplegament de les 
lleis socials catalanes, insta el Govern a: 

a) Donar compliment a la lletra g de la Moció 24/XII, sobre desprotecció social, 
tot accelerant el desplegament d’aquestes lleis de manera prioritària durant el 2020, 
amb les mesures següents: 

1a. Desplegar totalment la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets 
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofò·
bia, la bifòbia i la transfòbia, i dotar·la de pressupost suficient per a poder oferir una 
veritable atenció a les víctimes de la conculcació d’aquests drets.

2a. Desplegar reglamentàriament la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència, i trametre als grups parlamentaris els 
decrets de desplegament i comunicar·los els recursos econòmics associats.

3a. Desplegar reglamentàriament la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibili·
tat, i dotar·la de d’un pressupost suficient.

4a. Desplegar la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana, i 
dotar·la d’un pressupost adequat per a fer efectius els drets que reconeix i, especial·
ment, assegurar una dotació suficient d’intèrprets en llengua de signes.

5a. Complir la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, dotant·la 
d’un pressupost suficient per a l’objectiu d’aconseguir un parc mínim del 15% d’ha·
bitatges destinades a polítiques socials a Catalunya en les àrees de forta demanda 
acreditada, d’acord amb el Pla territorial sectorial d’habitatge de Catalunya.

6a. Desplegar totalment la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a er·
radicar la violència masclista, i dotar·la d’un pressupost suficient per a combatre les 
agressions sexuals, el trànsit i explotació sexual de dones i nenes, la mutilació ge·
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nital femenina i el risc de patir·la, els matrimonis forçats, la violència derivada dels 
conflictes armats i la violència contra els drets sexuals i reproductius.

7a. Adaptar la normativa de Catalunya als principis, valors i mandats de la Con·
venció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada per 
les Nacions Unides el 2006.

b) Aprovar, en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta moció, el regla·
ment de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger  

Torrent i Ramió

Moció 94/XII del Parlament de Catalunya, sobre la política financera i 
pressupostària
302-00110/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 33, 14.06.2019, DSPC-P 56

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de juny de 2019, d’acord amb l’ar·
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la política financera i pressupostària (tram. 302·00110/12), presentada per la 
diputada Adriana Delgado i Herreros, del Grup Parlamentari Republicà, i les esme·
nes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 40332), 
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 40339) i pel Grup Par·
lamentari de Ciutadans (reg. 40366).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Demanar al Govern de l’Estat que retiri les mesures extraordinàries de control 

polític sobre les finances de la Generalitat, aprovades l’any 2015 –quan governava el 
Partit Popular–, i derogui l’Ordre PRE/2454/2015, del 20 de novembre.

b) Demanar al Govern de l’Estat que modifiqui la regla de la despesa de la Llei 
orgànica d’estabilitat pressupostària, que limita enormement la capacitat econòmica 
de la Generalitat.

c) Demanar al Govern de l’Estat que derogui la Llei de racionalització i sosteni·
bilitat de l’Administració local, per a garantir realment l’autonomia municipal.

d) Posar en marxa, en el marc dels pressupostos per al 2020, una reforma fiscal 
progressiva i verda per a garantir la funció redistributiva i lluitar contra l’emergèn·
cia climàtica.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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Moció 95/XII del Parlament de Catalunya, sobre els serveis 
d’emergències
302-00113/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 33, 14.06.2019, DSPC-P 56

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de juny de 2019, d’acord amb l’ar·
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre els serveis d’emergències (tram. 302·00113/12), presentada pel diputat Marc 
Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 40325) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 40364).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aplicar, urgentment i abans de la campanya d’incendis forestals de l’estiu, un 

pla de xoc per a dotar els cossos i les estructures dels serveis d’emergències de Ca·
talunya (Cos de Bombers, Cos de Mossos d’Esquadra, Cos d’Agents Rurals, sistema 
de trucades 112 i Sistema d’Emergències Mèdiques) dels recursos humans, els mit·
jans tècnics i les infraestructures que requereixen.

b) Impulsar un pacte nacional del sistema d’emergències de Catalunya que impli·
qui les institucions, els grups parlamentaris i els actors afectats. Entre altres actua·
cions, aquest pacte de país hauria de: 

1r. Redefinir el sistema català d’emergències, analitzant el paper dels cossos de 
bombers professionals i voluntaris, els cossos policials, el sistema de trucades 112, 
els agents rurals, protecció civil, les agrupacions de defensa forestal, el Sistema 
d’Emergències Mèdiques i la resta de components del sistema català d’emergències.

2n. Descartar la privatització total o parcial dels serveis d’emergències.
3r. Planificar estratègicament el desplegament del nou model definit en l’acord, 

detallant les accions que cal emprendre els pròxims anys, racionalitzant els recursos 
públics que es destinen a cada cos i dotant econòmicament les inversions necessà·
ries.

4t. Dotar d’efectius els parcs de bombers amb relació a les necessitats de cada 
territori, adaptant·ne i revisant·ne la distribució territorial actual i la càrrega de tre·
ball.

5è. Enfortir el paper proactiu dels diversos cossos, en col·laboració amb els ajun·
taments i la ciutadania, en les polítiques públiques de prevenció, per tal d’aconseguir 
una reducció del risc.

6è. Adoptar mesures per a afavorir la incorporació de dones al Cos de Bombers 
de la Generalitat, incloent·hi la revisió de les bases d’accés.

c) Elaborar un projecte de llei d’emergències amb l’objectiu d’aprovar una llei 
que substitueixi tant la Llei 5/1994, del 4 de maig, reguladora dels serveis de pre·
venció i extinció d’incendis i de salvaments, com la Llei 4/1997, del 20 de maig, de 
protecció civil de Catalunya.

d) Aplicar les mesures previstes en el projecte Bombers 2025, dotant·lo dels re·
cursos econòmics necessaris, i també totes les conclusions encara no posades en 
pràctica de la Comissió d’Investigació de l’Incendi d’Horta de Sant Joan.

e) Aprovar, en el termini de dos mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta mo·
ció, i dotar econòmicament el Pla estratègic del Cos d’Agents Rurals, potenciant·ne 
l’operativitat, dimensionant·ne adequadament la plantilla i dotant·lo dels mitjans 
necessaris per a complir correctament totes les seves funcions, i garantint la màxi·
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ma seguretat en les condicions en què el Cos d’Agents Rurals acompleix les seves 
activitats, incloent·hi l’ús d’armes i dels equips de protecció individual adequats.

f) Revisar el model del sistema de trucades 112, professionalitzant·ne la direc·
ció, consensuant els protocols d’actuació per al personal d’atenció telefònica i per 
als comandaments, estructurant·ne adequadament les sales, garantint un sistema de 
reforços de guàrdies, completant la integració dels cossos operatius al 112 i dignifi·
cant les condicions de treball del seu personal.

g) Integrar els números 080 del Cos de Bombers de Barcelona i 092 de la Guàr·
dia Urbana de Barcelona al 112, d’acord amb la Decisió del Consell 91/396 CEE, del 
29 de juliol de 1991.

h) Organitzar el servei del sistema de trucades 112 de manera que les empreses 
adjudicatàries del servei respectin íntegrament els drets dels treballadors.

i) Negociar amb el Govern de l’Estat el traspàs tant de les funcions del Servei de 
Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil com dels serveis de salvament 
marítim, atès que en ambdós casos l’Estatut d’autonomia de Catalunya dota de com·
petències la Generalitat.

j) Fer les gestions necessàries amb la direcció del Sistema d’Emergències Mè·
diques per a complir estrictament la lletra j de la Moció 82/XII del Parlament de 
Catalunya, sobre el transport sanitari i els serveis d’emergències, incloent·hi el fet 
que l’increment retributiu del 2,25% s’ha d’aplicar a tots els conceptes salarials, tal 
com fixa el Decret llei 3/2019 i tal com s’ha aplicat a la resta d’empleats públics de 
la Generalitat i de tot l’Estat espanyol.

k) Declarar el Sistema d’Emergències Mèdiques com a servei essencial, atès que 
és un servei necessari per al manteniment de les funcions bàsiques de salut i com a 
fórmula per a facilitar una prestació eficaç i eficient d’aquest servei públic.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
La secretària tercera, Laura Vílchez Sánchez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 96/XII del Parlament de Catalunya, sobre la segregació escolar 
i l’adopció de mesures en l’àmbit de l’educació
302-00115/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 33, 14.06.2019, DSPC-P 56

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de juny de 2019, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go·
vern sobre la segregació escolar (tram. 302·00115/12), presentada pel diputat Carles 
Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular · Cri·
da Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem (reg. 40133), pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
(reg. 40337), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 40365) i pel Grup Parlamen·
tari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 40370).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) No renovar els concerts a les escoles que segreguen per sexe.
b) No renovar els concerts a les escoles que no assumeixen la corresponsabilitat 

amb els objectius del servei públic d’educació i no admeten alumnes amb necessitats 
educatives específiques o amb alta complexitat social.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Garantir la universalitat i la gratuïtat dels serveis educatius de menjador, sor·
tides i colònies escolars, dels llibres de text i del material escolar, i un mínim d’una 
activitat extraescolar gratuïta per alumne.

b) Garantir per al curs 2019·2020 l’aplicació d’un nou decret que reguli l’admis·
sió dels alumnes i que estableixi la proporció màxima d’alumnes amb necessitats 
educatives específiques que pot tenir un centre d’una mateixa zona, l’oficina elec·
trònica de preinscripció, la publicació de les quotes per part de totes les escoles, i el 
règim legal, i altres exigències de transparència, com ara les vacants.

c) Garantir, amb un percentatge igual d’alumnes amb necessitats socials i educa·
tives especials, la distribució equitativa entre els centres d’una mateixa zona, i, així 
mateix, pel que fa a la diversitat d’origen dels alumnes.

d) Decretar l’eliminació de l’obligatorietat del pagament de quotes a les escoles 
concertades, tot garantint que l’impagament no reverteixi en la pèrdua de drets i ser·
veis educatius per als alumnes concernits, tal com estableix la normativa.

e) Limitar la matrícula viva als centres d’alta complexitat, que es fa durant el curs 
i normalment afecta aquest tipus de centres, perquè no hi puguin quedar vacants.

f) Garantir, per al curs escolar 2019·2020, l’increment d’hores per desdobla·
ments i coordinacions entre professionals, l’increment de temps per a les tutories i 
atenció a les famílies, la baixada generalitzada de ràtios, l’increment de plantilles 
per a atendre l’increment d’alumnes i per l’escola inclusiva, la cobertura de totes les 
substitucions de tots els professionals des del primer dia, la disminució de l’hora lec·
tiva pendent, els recursos de coordinació, suport i formació vinculats als projectes 
de centres, l’estabilitat del personal interí i la reducció de la temporalitat.

g) Garantir per al curs 2019·2020 que els centres educatius disposen dels recur·
sos curriculars, tecnològics, metodològics, organitzatius i de personal necessaris per 
a atendre adequadament tots els alumnes. S’ha de preveure una disminució de les 
ràtios i cal donar orientacions sobre els procediments i instruments per a l’atenció 
educativa de qualitat de tots els alumnes.

h) Continuar treballant en la línia de la corresponsabilitat amb les administra·
cions locals en el marc de les taules mixtes o reunions bilaterals per a treballar la 
programació de l’oferta de places escolars.

i) Promoure l’harmonització dels alumnes en tots els centres educatius en funció 
de la diversitat i les diferents necessitats educatives, funcionals i socials, i evitar la 
concentració de perfils homogenis en determinats centres; generalitzar la qualitat, 
la innovació i la inclusió a tots els centres educatius, amb el garantiment de l’equitat 
entre les escoles en funció de llur titularitat o model; preparar i executar un pla de 
formació del personal docent, que abordi la interculturalitat, la diversitat de gènere 
i la inclusió, per tal d’afavorir aquesta harmonització i atenció personalitzada, i ela·
borar un pla de detecció de necessitats socials i educatives especials.

j) Revisar, qüestionar, i modificar o eliminar, si escau, els decrets de direccions, 
plantilles i d’autonomia dels centres, en funció dels objectius anteriors.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
La secretària quarta, Adriana Delgado i Herreros; el president, Roger Torrent 

i Ramió
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1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les universitats
300-00140/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 13.06.2019, DSPC·P 55.

Interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva
300-00141/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 13.06.2019, DSPC·P 55.

Interpel·lació al Govern sobre la situació de les universitats públiques
300-00142/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 13.06.2019, DSPC·P 55.

Interpel·lació al Govern sobre el manteniment de les infraestructures 
viàries
300-00143/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 14.06.2019, DSPC·P 56.

Interpel·lació al Govern sobre la inversió estrangera a Catalunya
300-00144/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 13.06.2019, DSPC·P 55.

Interpel·lació al Govern sobre la indústria i la inversió
300-00145/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 13.06.2019, DSPC·P 55.
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Interpel·lació al Govern sobre les conclusions del dictamen de l’ONU 
sobre els presos polítics catalans
300-00146/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 14.06.2019, DSPC·P 56.

Interpel·lació al Govern sobre les forces i els cossos de seguretat
300-00147/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 14.06.2019, DSPC·P 56.

Interpel·lació al Govern sobre el seu rumb polític
300-00148/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 14.06.2019, DSPC·P 56.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
302-00112/12

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 33, tinguda el 14.06.2019, DSPC·P 56.
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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 l’esport de Catalunya
202-00009/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 39924; 40088; 40156).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 19.06.2019 al 21.06.2019).
Finiment del termini: 25.06.2019; 10:30 h.

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

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

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 40461; 40497).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 19.06.2019; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39085 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 14.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39085)

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

2. Revisar els expedients d’aquelles persones que van demanar la participació 
en el sistema de Carrera Professional i se’ls hi va denegar per la seva condició de 
personal interí quan es tornin a presentar amb la seva actualització de carrera pro-
fessional.

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

3. Obrir un nou període extraordinari per presentar les sol·licituds que modifiqui 
el previst a l’Acord de condicions de treball del personal estatutari vigent si així ho 
estableix la negociació a la Mesa Sectorial de Salut.
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Proposta de resolució sobre la reconstrucció mamària immediata 
després d’una mastectomia
250-00739/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39086 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 14.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39086)

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

1. Augmentar els recursos materials i econòmics en cas que sigui necessari, per 
reduir el temps d’espera per accedir a reconstruccions mamàries després d’haver 
patit una mastectomia.

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

2. Elaborar campanyes d’informació per garantir que les pacients de càncer de 
mama reben la informació adequada, informant·les que tenen dret a fer·se una re·
construcció del pit immediatament després d’una mastectomia.

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

3. Continuar assegurant que els professionals que intervenen en les reconstruc·
cions de pit perquè dominin la tècnica i així, garantir l’augment del nombre de re·
construccions mamàries immediatament després d’una mastectomia, quan per cri-
teri clínic sigui oportú.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39087 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 14.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39087)

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

1. Treballar en l’elaboració d’un protocol marc, que reculli les recomanacions 
de l’Observatori de la qualitat de l’ocupació en el sistema públic de salut d’actuació 
davants els casos d’agressions als professionals de la salut a Catalunya.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició

2. Portar a terme, conforme el protocol marc elaborat per l’Observatori de la 
qualitat de l’ocupació en el sistema públic de salut, una formació específica als tre·
balladors sanitaris per dotar·los d’habilitats per fer front a situacions conflictives.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió i addició 

3. Treballar en base al protocol marc elaborat per l’Observatori, per facilitar al 
personal sanitari que ha patit una agressió l’assessorament legal i l’assistència sani·
tària i psicològica necessàries.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39088 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 14.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39088)

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

1) Dur a terme la implementació operativa de les Estratègies de salut mental i 
addiccions contingudes al Pla director de salut mental i addiccions, referents als 
Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil dels recursos necessaris per tal de poder 
garantir un millor diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients amb trastorns 
mentals, entre ells el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).

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

2) En especial, disposar dels recursos necessaris per tal d’assegurar el seguiment 
dels tractaments i/o teràpies recomanades en cada cas concret, atenent la periodici·
tat prescrita pel professional dels serveis de salut.

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

3) Treballar conjuntament amb les entitats socials i el sector de la salut mental, 
programes i projectes per lluitar contra l’estigma associat a la salut mental, d’acord 
amb la línies estratègiques del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn 
mental i addiccions.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació

4) Donar continuïtat en la coordinació efectius entre els serveis sanitaris, educa·
tius i socials, adreçats a l’establiment de programes individualitzats de tractament 
pels afectats pel TEA, i d’atenció i suport a les seves famílies.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària per 
a les persones amb trastorn de l’espectre autista
250-00750/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39089 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 14.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39089)

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

1) Continuar impulsant un model d’atenció biopsicosocial basat en les recoma·
nacions de les guies clíniques vigents, i desplegant arreu del territori de Catalunya, 
tant a l’etapa infantojuvenil com a la vida adulta.

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

2) Seguir garantint l’equitat en l’accés a l’atenció als usuaris i les seves famílies 
a tot el territori, tant a l’etapa infantojuvenil com a la vida adulta.

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

3) D’acord amb el Pla d’atenció integral a les persones amb Trastorns de l’Espec·
tre Autista i les seves famílies amb una vessant biopsicosocial, donar continuïtat a 
la seva implementació a tots els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) i 
als Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA) del territori, per garantir una atenció 
integrada a la salut física i mental de les persones.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
D’addició

4) Garantir les intervencions psicoterapèutiques i psicoeducatives tant dels afec·
tats com de les seves famílies als centres sanitaris infantojuvenils i d’adults de la 
xarxa pública, d’acord amb el Pla d’Atenció Integral a les persones amb trastorns de 
l’espectre autista (TEA).

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

5) Seguir impulsant la formació dels professionals sanitaris tant dels centres de 
salut mental infantojuvenil com d’adults, en les especificitats de les necessitats de les 
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persones amb Trastorn de l’Espectre Autista i les seves famílies, per tal que puguin 
proveir de l’atenció adient.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39090 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 14.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39090)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició i supressió 

1) Seguir treballant per dotar, de manera urgent i continuada, als pediatres i per·
sonal d’infermeria en pediatria de formació continuada en la detecció i prevenció 
en tot tipus de maltractament infantil, posant especial èmfasi en els professionals en 
Atenció Primària.

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

2) Incloure en aquesta formació els conceptes legals adients per dotar els i les 
professionals de la capacitat d’interpretar les situacions legals en cada cas.

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

3) Ampliar els equips funcionals d’experts multidisciplinaris i adequadament for·
mats que avaluïn en un breu període de temps a les víctimes de maltractament, vio·
lència de gènere o abús infantil.

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

4) Aplicar els circuits de coordinació i derivació del «Protocol d’actuació davant 
de maltractaments en la infància i l’adolescència en l’àmbit de la salut a Catalunya» 
per donar les pautes a seguir davant un informe d’alerta que ajudi a determinar la 
situació del menor.

Proposta de resolució sobre la promoció de la festa tradicional del 
calçot
250-00787/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 40462).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 19.06.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la coordinació entre els cossos policials
250-00788/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 40463).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 19.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera en les 
prestacions per a casos de dependència
250-00790/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 40464; 40500).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 19.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les necessitats de millorament i 
rehabilitació integral de l’edifici de l’Escola Milagros Consarnau, de 
l’Hospitalet de Llobregat
250-00791/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 40465; 40501).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 19.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les pantalles acústiques i de seguretat a 
Cabrils i Cabrera de Mar
250-00793/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 40466; 40502).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 19.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres de construcció de l’Escola del 
Bosc, de Rubí
250-00794/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 40467).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 19.06.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució de suport al Festival d’Eurovisió de Tel-Aviv
250-00795/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 40468).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 19.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada de la Creu de Sant Jordi a 
Núria de Gispert
250-00796/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 40469).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 19.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la banalització del nazisme i el feixisme
250-00797/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CatECP; GP JxCat; GP Cs (reg. 40458; 40470; 40532).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 19.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Programa de rendiment professional
250-00798/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 40471).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 19.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el vestuari del personal de vigilància 
dels centres penitenciaris
250-00799/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 40472).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 19.06.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució de suport a una campanya feminista a 
Hondures
250-00800/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 40473; 40533).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 19.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport a la transferència de poder al Sudan
250-00801/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 40474; 40534).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 19.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els viatges del president de la 
Generalitat a l’estranger i la il·legalitat d’aquests viatges
250-00802/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 40475).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 19.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’opacitat de l’agenda del responsable 
de l’oficina de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont
250-00803/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 40476).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 19.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els viatges del president de la 
Generalitat a l’estranger
250-00804/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 40477).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 19.06.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’opacitat de l’agenda del coordinador 
de polítiques internacionals i la impossibilitat de fer-ne el control 
polític en seu parlamentària
250-00805/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 40478).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 19.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la destitució del director del Programa 
de desenvolupament de projectes cultural d’àmbit internacional i la 
impossibilitat de fer-ne el control polític en seu parlamentària
250-00806/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 40479).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 19.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a l’estranger
250-00807/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 40480).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 19.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a l’estranger i la 
il·legalitat d’aquests viatges
250-00808/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 40481).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 19.06.2019; 10:30 h.



BOPC 362
18 de juny de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 32

Proposta de resolució sobre els experts contractats pel Consell 
de Diplomàcia Pública de Catalunya durant el referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
250-00809/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 40482).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 19.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’erosió i la pèrdua de sòl
250-00810/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 40135; 40179).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2019 al 26.06.2019).
Finiment del termini: 27.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de les mesures de 
seguretat als túnels de Vallvidrera
250-00811/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 40180).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2019 al 26.06.2019).
Finiment del termini: 27.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Observatori dels Drets de la Infància
250-00812/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 40136; 40181).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2019 al 26.06.2019).
Finiment del termini: 27.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament d’una línia de P3 a l’Escola 
Sant Joan, de Berga
250-00813/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 40137; 40182).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2019 al 26.06.2019).
Finiment del termini: 27.06.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’Agenda 2030
250-00814/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 40138; 40183).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2019 al 26.06.2019).
Finiment del termini: 27.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reconversió del centre d’atenció 
primària de Segur de Calafell en centre d’urgències d’atenció 
primària
250-00815/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 40139; 40184).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2019 al 26.06.2019).
Finiment del termini: 27.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat als barris i les 
urbanitzacions de Calafell
250-00816/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 40140; 40185).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2019 al 26.06.2019).
Finiment del termini: 27.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de 
l’Escola Vilamar, de Calafell, i la construcció d’un edifici definitiu
250-00817/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 40141; 40186).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2019 al 26.06.2019).
Finiment del termini: 27.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de bus interurbà de Calafell i el 
Vendrell
250-00818/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 40142; 40187).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2019 al 26.06.2019).
Finiment del termini: 27.06.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la televisió digital terrestre
250-00819/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 40143; 40188).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2019 al 26.06.2019).
Finiment del termini: 27.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el sistema de segregació a les escoles 
públiques de Reus
250-00820/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 40144; 40189).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2019 al 26.06.2019).
Finiment del termini: 27.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el CAP Sant Pere, de Reus
250-00821/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 40145; 40190).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2019 al 26.06.2019).
Finiment del termini: 27.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els problemes dels instituts de 
Palafrugell
250-00822/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 40146; 40191).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2019 al 26.06.2019).
Finiment del termini: 27.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’intercanvi de dades socials i sanitàries 
per a millorar l’atenció a les persones
250-00823/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 40147; 40192).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2019 al 26.06.2019).
Finiment del termini: 27.06.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el canvi curricular en la formació 
professional
250-00824/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 40148; 40193).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2019 al 26.06.2019).
Finiment del termini: 27.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les dues línies de P3 
a l’Escola Sant Joan, de Berga
250-00825/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 40149; 40194).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2019 al 26.06.2019).
Finiment del termini: 27.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la pacificació de l’autovia C-31 a 
Castelldefels
250-00826/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 40150; 40195).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2019 al 26.06.2019).
Finiment del termini: 27.06.2019; 10:30 h.

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

Proposta d’acord del Govern pel qual es dona compliment a l’article 
4.2 de la Llei 1/2019, del 15 de febrer, de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
259-00002/12

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 39565 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

Tramitació: article 171 del Reglament del Parlament

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 28 de maig de 2019, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera de la Presidència, s’aprova la iniciativa SIG19PRE0761  

Proposta d’acord del Govern pel qual es dona compliment a l’article 4.2 de la Llei 
1/2019, del 15 de febrer, de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
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Acord del Govern pel qual es dona compliment a l’article 4.2 de la 
Llei 1/2019, del 15 de febrer, de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
La Llei 1/2019, del 15 de febrer, suprimeix el Consell Comarcal del Barcelonès i 

els òrgans que, d’acord amb el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Ca·
talunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, el constitueixen.

L’article 3 de la Llei 1/2019, del 15 de febrer, de supressió del Consell Comar·
cal del Barcelonès, estableix que s’ha de crear una Comissió mixta, integrada per 
representants de la Generalitat, dels municipis de la comarca del Barcelonès i del 
Consell Comarcal del Barcelonès, perquè elabori una proposta de distribució de les 
competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès. Tam·
bé han de formar part d’aquesta Comissió representants de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i de les altres administracions supramunicipals quan siguin directament 
afectades per la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, i representants dels 
treballadors del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i em·
preses vinculats o dependents, que han d’assistir a les reunions amb veu i sense vot 
quan es debatin temes que els afectin laboralment.

La Comissió mixta reunida en les sessions d’1, 24 i 29 d’abril de 2019 ha elaborat 
la proposta de distribució de les competències, les activitats i els serveis del Con·
sell Comarcal del Barcelonès amb discrepàncies formulades per la representació de 
l’Ajuntament de Barcelona.

D’acord amb el que disposa l’article 4.2 de la Llei 1/2019, del 15 de febrer, en el 
cas que es produeixin discrepàncies en el si de la Comissió mixta durant l’elaboració 
de la proposta, el Govern ha d’elevar la proposta juntament amb les discrepàncies 
formulades al Parlament perquè s’hi pronunciï, amb caràcter previ a l’aprovació de 
la distribució i el traspàs de les competències, les activitats i els serveis del Consell 
Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o depen·
dents pel Govern de la Generalitat.

Amb aquest Acord, el Govern dona compliment al mandat contingut a la Llei 
1/2019, de 15 de febrer.

Per tot això, a proposta de la consellera de la Presidència, el Govern 

Acorda: 
Elevar al Parlament de Catalunya la proposta elaborada per la Comissió mixta 

de distribució de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal 
del Barcelonès i les discrepàncies formulades, que formen part de l’expedient ad·
ministratiu, que s’ha de trametre, perquè s’hi pronunciï amb caràcter previ a la seva 
aprovació.

Barcelona, 28 de maig de 2019
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Índex
1. Certificat de la secretària de la Comissió mixta

2. Proposta de distribució

3. Annexos a la proposta de distribució
3.1. Relació de l’inventari del Consell Comarcal del Barcelonès
3.2. Relació d’actius i passius de REGESA per municipis
– Badalona
– Barberà del Vallès
– Barcelona
– Cornellà de Llobregat
– L’Hospitalet de Llobregat
– Sant Adrià de Besòs
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– Santa Coloma de Gramenet
– Vilafranca del Penedès
3.3. Relació d’actius i passius de RASSA per municipis
– Barcelona
– Gavà
– Altres poblacions
3.4. Relació de personal del grup comarcal del Barcelonès
– Consell Comarcal del Barcelonès
– REGESA
– RASSA

4. Discrepàncies a la proposta
– Ajuntament de Barcelona

5. Documentació presentada pels treballadors de REGESA

6. Al·legacions a la proposta
– Ajuntament de Barcelona
– Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
– Consell Comarcal del Barcelonès
– Àrea Metropolitana de Barcelona (fora de termini)

7. Document relatiu a les al·legacions presentades

8. Inventari de béns immobles (dossier 1)
Inventari de béns immobles (dossier 2)

N. de la r.: La documentació tramesa pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP JxCat, GP ERC, GP PSC·Units (reg. 40340).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi·
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats en el procediment d’urgència ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2019.
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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’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre la creació de l’Àrea de Seguretat 
Institucional
354-00123/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esperanza García González, del SP PPC (reg. 39579).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co·
missió d’Interior, 13.06.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els canvis en la prefectura del Cos de 
Mossos d’Esquadra
354-00125/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 39748).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co·
missió d’Interior, 13.06.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre les declaracions de la 
portaveu del Govern amb relació als acords al món local
354-00130/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP PSC·Units (reg. 40395).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co·
missió d’Afers Institucionals, 13.06.2019.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma 
animalista Zoo XXI davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre la iniciativa ciutadana que promou 
un canvi de model del Zoo de Barcelona
356-00461/12

SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Civit i Martí, del GP ERC, Narcís Clara Lloret, del GP JxCat, 
Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP (reg. 39638).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 13.06.2019.
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Sol·licitud de compareixença de José Antonio Gago, director general 
de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II, davant la Comissió de 
Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre les notícies 
relatives a les fuites a la central nuclear Vandellòs II
356-00464/12

SOL·LICITUD

Presentació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP (reg. 39864).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 13.06.2019.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Duch, portaveu i director 
general de Comunicació del Parlament Europeu, davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè 
informi sobre les eleccions europees
356-00466/12

SOL·LICITUD

Presentació: Francesc de Dalmases i Thió, del GP JxCat (reg. 39904).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 13.06.2019.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè per la 
Llibertat de Louisa Hanoune davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la 
repressió a Algèria i l’empresonament de Louisa Hanoune
356-00493/12

SOL·LICITUD

Presentació: Anna Caula i Paretas, del GP ERC, Susanna Segovia Sánchez, del  
GP CatECP, Albert Batet i Canadell, del GP JxCat, Carles Riera Albert, del SP CUP·CC,  
Eva Granados Galiano, del GP PSC·Units (reg. 40451).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 13.06.2019.
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