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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 745/XII del Parlament de Catalunya, sobre la creació 
de places residencials per a persones amb discapacitat física i el 
desplegament de la figura de l’assistent personal
250-00932/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 24, 19.02.2020, DSPC-C 444

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 19 
de febrer de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la creació de 
places residencials per a persones amb discapacitat física i el desplegament de la fi-
gura de l’assistent personal (tram. 250-00932/12), presentada pel Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 47940).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incrementar en els propers pressupostos de la Generalitat per al 2020 els re-

cursos per a la creació de places residencials per a persones amb discapacitat física.
b) Garantir el desplegament de la figura de l’assistent personal de manera que co-

breixi les necessitats d’atenció a domicili de les persones amb discapacitat.
c) Presentar, en un termini de cinc mesos, un calendari d’actuacions per a la 

creació de places residencials per a persones amb discapacitat física a la comarca 
del Baix Penedès.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2020
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió,  

Montserrat Fornells i Solé
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3. Tramitacions en curs

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de dones
300-00240/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 59824 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.02.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de dones, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 4 i 5 de març de 
2020, amb el text següent: 

– Sobre les polítiques de dones.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures ferroviàries de les 
Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona
300-00241/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 60068 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.02.2020

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre les infrastructures ferroviàries de Terres de 
l’Ebre i Camp de Tarragona, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 4 i 5 de març, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre les infrastructures ferroviàries de 
Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre la situació laboral dels membres del 
Cos de Mossos d’Esquadra
300-00242/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 60069 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.02.2020

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre la situació laboral del Cos de Mossos d’Es-
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quadra, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
4 i 5 de març, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre la situació laboral del Cos de Mossos 
d’Esquadra?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre els pressupostos per al 2020
300-00243/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 60071 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.02.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre els pressupostos per al 2020, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 4 i 5 de març 
de 2020, amb el text següent: 

– Sobre els pressupostos per al 2020.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre l’abordatge des del sistema sanitari de 
les violències sexuals contra els infants
300-00244/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 60110 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.02.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del 
Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’abordatge des del sistema sa-
nitari de les violències sexuals contra els infants, per tal que sigui substanciada en el 
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 4 i 5 de març de 2020, amb el text següent: 

– Sobre l’abordatge des del sistema sanitari de les violències sexuals contra els 
infants.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a introduir la 
perspectiva de gènere en el sistema sanitari
300-00245/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 60119 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.02.2020

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Gemma Espigares Tribó, diputada del Grup Par-

lamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Interpel·lació al Govern sobre les actuacions fetes 
i les previstes per introduir la perspectiva de genere en el nostre sistema sanitari., 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 4 i 5 de 
març de 2020, amb el text següent: 

– Sobre les actuacions fetes i les previstes per introduir la perspectiva de gènere 
en el nostre sistema sanitari.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Gemma Espigares Tribó, diputada, GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre l’ús de l’espai públic
300-00246/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 60122 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.02.2020

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre l’ús de l’espai públic, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 4 i 5 de març de 2020, amb el text següent: 

– Sobre l’ús de l’espai públic.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre les seves interlocucions
300-00247/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 60123 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.02.2020

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre las interlocuciones del Govern 
de la Generalitat, para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los próxi-
mos días 4 y 5 de marzo de 2020, con el siguiente texto: 

– Sobre las interlocuciones del Govern de la Generalitat.

Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2020
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs
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Interpel·lació al Govern sobre el model educatiu
300-00248/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 60124 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.02.2020

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Regla-
ment del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el model educatiu, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 4 i 5 de març 
de 2020, amb el text següent: 

– Sobre el model educatiu.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya en 
defensa de la restitució dels drets civils de Julian Assange
401-00026/12

ACORD DE LA JUNTA

25.02.2020

El 24 de febrer, com va establir el Tribunal de Magistrats de Westminster, va 
començar a Londres el judici sobre l’extradició als Estats Units de Julian Assange, 
fundador del portal de filtracions WikiLeaks.

L’any 2012, Julian Assange va rebre refugi a l’ambaixada equatoriana a Londres 
davant el risc que la seva possible deportació a Suècia per part de les autoritats bri-
tàniques desemboqués en una eventual extradició als Estats Units.

Cal recordar que, en cas d’ésser jutjat als Estats Units per haver fet públics milers 
de documents sobre les operacions de l’exèrcit nord-americà a l’Irak i l’Afganistan, 
Assange hauria d’afrontar una probable petició de pena capital. I no s’ha d’oblidar 
el perill explícit que sigui sotmès a tracte degradant en el decurs del seu empresona-
ment durant el procés judicial.

Així mateix, cal fer avinent que, darrere de la decisió que es prendrà pròxima-
ment, estan en joc la llibertat de premsa i la llibertat d’expressió. En aquest sentit, 
Catalunya –que és i ha d’ésser referència en la promoció, el coneixement i el reco-
neixement dels drets humans– no pot restar indiferent davant la lluita que protago-
nitza Julian Assange.

I cal tenir present que Julian Assange va ésser guardonat per la Comissió de la 
Dignitat –entitat de referència en la defensa de les llibertats i en la denúncia de les 
injustícies– per la seva contribució a la defensa de les llibertats dels catalans.

La situació de Julian Assange és la metàfora de la crisi de valors polítics que en 
l’actualitat està degradant una part de l’esfera pública europea i global. El cas de 
Julian Assange representa un avís dels límits que els poders exodemocràtics volen 
imposar a la llibertat de premsa i a la llibertat d’expressió i, per extensió, al conjunt 
dels drets humans. Una amenaça que hom pateix, també, en el si de l’Estat espanyol.

El periodisme –i específicament el periodisme d’investigació– és un contrapoder 
imprescindible i un exponent de la qualitat de l’estat de dret en què es fonamenten 
les societat democràtiques modernes.

I, més enllà de la dimensió col·lectiva de la repressió que pateix Julian Assange, 
no s’ha d’oblidar el seu patiment personal i els efectes negatius, ja perennes, sobre 
la seva persona.

El Parlament de Catalunya es manifesta contra el silenci eixordador que situa 
aquest ciberactivista en un context de desemparament internacional, de manera més 
accentuada després de la seva irregular detenció a l’ambaixada equatoriana.

El Parlament de Catalunya entén la repressió contra Julian Assange com una for-
ma clara de lawfare, és a dir, de continuació de la guerra per mitjans jurídics.

Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya manifesta que Julian Assange 
no hauria d’estar a la presó i demana la seva llibertat, incondicional i immediata.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Susanna Sego-

via Sánchez, GP CatECP, portaveus. Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi de la Seguretat 
del Sector de la Petroquímica
408-00029/12

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de febrer de 2020, d’acord amb 
la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament, ha acordat 
que la Mesa de la Comissió sigui col·legiada i que la presidència correspongui al 
G.P. Socialistes i Units per Avançar, la vicepresidència al G.P. Republicà i la secre-
taria al G.P. de Junts per Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president del Parla-

ment, Roger Torrent i Ramió

Composició de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la 
Petroquímica
408-00030/12

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de febrer de 2020, d’acord 
amb la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament, acorda 
que la composició de la comissió sigui d’un diputat per grup parlamentari, inclòs el 
Grup Mixt, excepte els grups que formin part de la Mesa que en tindran dos.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president del Parla-

ment, Roger Torrent i Ramió

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de Sara Cuentas, representant de la 
Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament i de Dones Diverses 
8M, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi 
sobre els objectius i la tasca d’aquests col·lectius
356-00730/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jenn Díaz Ruiz, del GP ERC (reg. 59134).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 26.02.2020.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Asociación el 
Latido de la Mariposas davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre el seu projecte del foment de la igualtat i la 
lluita contra la violència de gènere
356-00734/12

SOL·LICITUD

Presentació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs (reg. 59341).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 26.02.2020.

Sol·licitud de compareixença de Laura Huerga, en representació de 
«On són les dones?», davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè presenti l’informe ReRecomptem
356-00735/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jenn Díaz Ruiz, del GP ERC (reg. 59356).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 26.02.2020.

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis 
Penitenciaris i Rehabilitació davant la Comissió de Justícia perquè 
informi sobre el Pla estratègic d’execució penal d’adults
356-00737/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 59416).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 26.02.2020.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 50

CONVOCADA PER AL 4 DE MARÇ DE 2020

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 4 de març de 2020, a les 10.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Decret llei 1/2020, del 21 de gener, pel qual es modifica el Decret llei 17/2019, 

del 23 de desembre, de mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge. Tram. 
203-00026/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o dero-
gació del decret llei (text presentat: BOPC 529, 9).

3. Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2020. Tram. 230-
00007/12. Mesa Ampliada. Debat i votació.
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4. Projecte de pressupost del Síndic de Greuges per al 2020. Tram. 230-00008/12. 
Mesa Ampliada. Debat i votació.

5. Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari. Tram. 202-
00001/12. Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies. Debat i votació del dicta-
men de la Comissió (dictamen: BOPC 553, 15).

6. Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de 
les dones a erradicar la violència masclista, per la instauració d’unitats de valora-
ció forense integral, per la lluita contra la violència masclista. Tram. 202-00053/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totali-
tat (text presentat: BOPC 285, 13)

7. Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de 
les dones a erradicar la violència masclista. Tram. 202-00067/12. Grup Parlamenta-
ri de Catalunya en Comú Podem. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 485, 14).

8. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de dones. Tram. 300-00240/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures ferroviàries de les Terres de 
l’Ebre i el Camp de Tarragona. Tram. 300-00241/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la situació laboral dels membres del Cos de 
Mossos d’Esquadra. Tram. 300-00242/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre els pressupostos per al 2020. Tram. 300-
00243/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’abordatge des del sistema sanitari de les vio-
lències sexuals contra els infants. Tram. 300-00244/12. Grup Parlamentari de Cata-
lunya en Comú Podem. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a introduir la perspectiva de 
gènere en el sistema sanitari. Tram. 300-00245/12. Grup Parlamentari Republicà. 
Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre l’ús de l’espai públic. Tram. 300-00246/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre les seves interlocucions. Tram. 300-00247/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre el model educatiu. Tram. 300-00248/12. Sub-
grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cohesió territorial. 
Tram. 302-00194/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 
votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impacte dels càrtels en 
l’economia catalana i l’Administració de la Generalitat. Tram. 302-00195/12. Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sector agrícola. Tram. 
302-00196/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cultura a Catalunya. 
Tram. 302-00197/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emergència climàtica i 
els nous projectes d’incineració de residus. Tram. 302-00198/12. Subgrup Parlamen-
tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels centres 
d’internament per a estrangers. Tram. 302-00199/12. Grup Parlamentari Republicà. 
Debat i votació.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió
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Encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència a la consellera de Justícia
330-00213/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 59828 / Coneixement: 27.02.2020

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

de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos 
compte que durant l’absència del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència, el dia 26 de febrer de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, 
s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de Justícia.

Ben cordialment,

Barcelona, 25 de febrer de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 37/2020, de 25 de febrer, d’encàrrec del despatx del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a la consellera de Justícia 
durant el dia 26 de febrer, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 
8072, del 26 de febrer de 2020.

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat 
pel conseller d’Interior i pel conseller d’Economia i Hisenda
330-00214/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 59829 / Coneixement: 27.02.2020

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant la meva absència, els dies 26 i 27 de febrer de 2020, mentre romangui 
fora de Catalunya, exerciran la suplència en l’exercici de les funcions de la presidèn-
cia de la Generalitat el conseller d’Interior, senyor Miquel Buch i Moya, el dia 26 de 
febrer; i el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, senyor Pere 
Aragonès i Garcia, el dia 27 de febrer.

Cordialment,

Barcelona, 25 de febrer de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 36/2020, de 25 de febrer, pel qual es determinen les persones 
que exerciran la suplència del president de la Generalitat de Catalunya, en l’exercici 
de les seves funcions, els dies 26 i 27 de febrer de 2020, mentre romangui fora de Cata-
lunya, és publicat al DOGC 8072, del 26 de febrer de 2020.
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