BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · cinquè període · número 563 · divendres 6 de març de 2020

TAU L A D E C O N T I N G U T
3. Tramitacions en curs
3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre la creació d’un pla integral de rehabilitació del barri de
les Escodines, de Manresa
250-01122/12
Esmenes presentades

5

Proposta de resolució sobre el manteniment de les rieres de Cambrils
250-01124/12
Esmenes presentades

5

Proposta de resolució sobre l’aturada de la licitació dels terrenys de l’antiga Radio
Liberty a la platja de Pals
250-01140/12
Esmenes presentades

6

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria urgent per a nous projectes d’incineració de residus
250-01152/12
Esmenes presentades

6

Proposta de resolució sobre la conversió de la línia R4 del servei de rodalia en llançadora a l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-01157/12
Esmenes presentades

8

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de l’aeroport de Barcelona el Prat
250-01158/12
Esmenes presentades

8

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública i d’un centre d’urgències d’atenció primària als terrenys de l’Institut Català del Sòl a Mollet del Vallès
250-01159/12
Esmenes presentades

9

Proposta de resolució sobre l’afectació de la borrasca Gloria
250-01160/12
Esmenes presentades

9

Proposta de resolució sobre el dany mediambiental ocasionat per la borrasca Gloria al delta de l’Ebre
250-01161/12
Esmenes presentades

10

Proposta de resolució sobre la reforma de la carretera TV-3141 de Reus a Cambrils
250-01166/12
Esmenes presentades

10

BOPC 563
6 de març de 2020

4. Informació
4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la renúncia de
Marta Pascal i Capdevila a la condició de senadora representant de la Generalitat
al Senat
Comunicació

11

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional de la Síndrome d’Asperger
401-00028/12
Lectura en el Ple

11

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el Conseller d’Educació sobre el Projecte de decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya
354-00255/12
Sol·licitud i tramitació

12

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Sol·licitud de compareixença de Jesús Ruiz, director de l’Associació Assís Centre
d’Acollida, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi
sobre l’activitat de l’entitat
356-00713/12
Sol·licitud

12

Sol·licitud de compareixença d’Imma Mata, cap del Departament de Migració de
Càritas Diocesana de Barcelona, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el Programa de migració
356-00714/12
Sol·licitud

12

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Arrels davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la tasca acomplerta
per la Fundació i presenti la memòria del 2019
356-00715/12
Sol·licitud

13

Sol·licitud de compareixença de Francesc Roig Queralt, president de Càritas Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti la
memòria del 2018
356-00716/12
Sol·licitud

13

Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi de les
estratègies i els objectius del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
356-00717/12
Sol·licitud

13

Sol·licitud de compareixença de Meritxell Palou, en representació de l’entitat Múltiples Juntos en la Escuela, Decisión de los Padres, davant la Comissió d’Educació
perquè informi sobre les activitats de l’entitat amb relació a l’escolarització agrupada dels menors múltiples
356-00720/12
Sol·licitud

13

Sol·licitud de compareixença de Jesús Quiroga Martínez, cap de l’Àrea d’Ocupació
Juvenil del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, davant la Comissió de Treball,
Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la implantació de la garantia juvenil
356-00728/12
Sol·licitud

14

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Centeno davant la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies perquè informi sobre el seu projecte de vida independent per a
les persones amb discapacitat
356-00733/12
Sol·licitud

Taula de contingut

14

2

BOPC 563
6 de març de 2020

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença en ponència de Joan Llinares Gómez, director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, amb relació
a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial
de la Generalitat
353-00168/12
Substanciació

14

Compareixença en ponència de Gemma Calvet, directora de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de
protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
353-00171/12
Substanciació

14

Compareixença en ponència de Clara Velasco Rico, professora de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de protecció
integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
353-00177/12
Substanciació

15

Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa Aema amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00550/12
Substanciació

15

Compareixença en ponència d’una representació de la fundació Ampans amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00551/12
Substanciació

15

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Pro Persones amb
Disminució Psíquica de la Conca de Barberà (Aprodisca) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00552/12
Decaïment

15

Compareixença en ponència d’una representació de Chrysallis, Associació de Famílies de Menors Transsexuals, amb relació a la Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00563/12
Canvi de tramitació

16

Compareixença en ponència de Montserrat Pineda Lorenzo, coordinadora d’incidència política de l’associació Creación Positiva, amb relació a la Proposició de llei de
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00564/12
Substanciació

16

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal
Nomenament d’un funcionari interí
Acord

16

Adscripció d’un funcionari de carrera
Acord

Taula de contingut

17

3

Aquesta publicació és impresa en
paper ecològic (definició europea
ECF), en compliment del que
estableix la Resolució 124/III del
Parlament, sobre la utilització del
paper reciclat en el Parlament i en
els departaments de la Generalitat,
adoptada el 30 d’abril de 1990.
Els documents publicats en el
Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya (BOPC) són una
reproducció fidel dels documents
originals presentats al Registre
General del Parlament.
La numeració del BOPC no està
necessàriament vinculada a una
sola data.
Imprès al Parlament
ISSN: 0213-7798
DL: B-20.066-1980
www.parlament.cat

BOPC 563
6 de març de 2020

3.

Tramitacions en curs

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla integral de
rehabilitació del barri de les Escodines, de Manresa
250-01122/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60306 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.03.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 60306)

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

1. Desenvolupar actuacions, d’acord amb l’Ajuntament de Manresa, als barris
del centre històric.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Participar amb l’Ajuntament de Manresa i les entitats dels barris, en la Taula
de Seguiment amb les entitats i administracions implicades en l’execució del Pla.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les rieres de
Cambrils
250-01124/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60300 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.03.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 60300)

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

1. Continuar amb el Programa de conservació i millora de lleres a fi d’executar
les actuacions que es consideren necessàries en trams urbans i en trams no urbans,
dins l’àmbit geogràfic del Districte de conca fluvial de Catalunya (conques internes).

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’aturada de la licitació dels terrenys de
l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
250-01140/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60301 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.03.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 60301)

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

1. Aturar la licitació dels terrenys de l’antiga Radio Liberty fins que no s’acabi
la tramitació del projecte en curs i que sigui la Generalitat qui lideri la recuperació
definitiva d’aquest important espai natural.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Vetllar per que les actuacions en aquest important espai natural siguin adients
a l’interès públic i d’acord amb les administracions interessades en el seu desenvolupament.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Iniciar l’enderroc de les edificacions actuals existents als terrenys de l’antiga
Radio Liberty, per part de l’administració competent, una vegada s’acabi la tramitació del projecte en curs i en base a la resolució final, respectant, això sí, les restes
arqueològiques que hi puguin haver.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria urgent per
a nous projectes d’incineració de residus
250-01152/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60309; 60311 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 04.03.2020
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 60309)

Esmena 1
GP Republicà (1)

De modificació total
Tramitar urgentment la Llei de Prevenció de Residus i d’Ús Eficient dels Recursos, que:
a) Impulsi els objectius de millora de la prevenció i les pautes de producció i
consum.
b) Posi les bases per a un impuls important de la recollida i del tractament de tots
els residus, inclosos els fluxos de residus industrials, domèstics, de la construcció,
ramaders, sanitaris, comercials, etc., en col·laboració amb la resta d’administracions responsables, i vetlli per aconseguir que els residus, minimitzats, tornin en tot
cas com a recursos al mercat.
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c) Prohibeixi la implementació de nous projectes d’incineració de residus urbans
i industrials.
d) Permeti, en funció de la viabilitat tècnica, jurídica i econòmica, la suspensió
de tramitacions en curs de nous projectes d’incineració.
e) Inclogui un termini màxim d’un any després de l’aprovació de la Llei per a,
conjuntament amb els ens titulars, es redacti un Pla de tancament i desmantellament
de les incineradores existents.
f) Estableixi una moratòria, o instrument jurídic similar, per a autoritzacions
d’ampliacions de tipologia o de quantitats de residus i de Combustibles Derivats
de Residus amb qualsevol destinació industrial, a l’espera d’una regulació, amb
caràcter limitant derivada de la pròpia llei, de tots aquests supòsits, segons les
conclusions i estudi d’una comissió que valori l’impacte ambiental de la utilització
de combustibles alternatius en substitució de combustibles fòssils i segons el propi
Pla de tancament i desmantellament del punt anterior.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 60311)

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

1. Prioritzar la jerarquia de residus i el paquet d’economia circular que marca la
política ambiental de la UE, a partir d’una gestió dels residus més precisa, prioritzant la prevenció, la preparació per a la reutilització, la valorització material, altres
formes de valorització i en última instància la deposició en abocador a fi d’afavorir
que no s’impulsin nous projectes sobre incineració o que es pugui preveure el progressiu tancament d’aquest tipus d’instal·lacions.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 2

2. Establir una comissió per valorar l’impacte ambiental de la utilització de combustibles alternatius en substitució de combustibles fòssils en activitats industrials.
El termini per obtenir les conclusions serà de 6 mesos.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació del punt 3

3. En el termini màxim d’un any després de l’aprovació de la Llei nova Llei de
Prevenció de Residus i, conjuntament amb els ens titulars de les instal·lacions excistens, es redactarà un Pla de tancament i desmantellament de les incineradores
existents.
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Proposta de resolució sobre la conversió de la línia R4 del servei de
rodalia en llançadora a l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-01157/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60305 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.03.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 60305)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2

2. Establir una mesa de treball entre el Govern de la Generalitat i el Consell
d’Alcaldes del Vallès Occidental per treballar conjuntament el projecte R-aeroport.

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de l’aeroport de
Barcelona - el Prat
250-01158/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60307 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.03.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 60307)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació total i refosa del tots els punts

Posicionar-se a favor d’un model aeroportuari que garanteixi una major connectivitat i una millora de la competitivitat econòmica de Barcelona, tenint en compte
que actualment més de 125.000 llocs de feina i més de 7.600 milions d’euros del PIB
català tenen vinculació amb l’aeroport de Barcelona.
Donar suport a una connexió ferroviària eficient dels aeroports de Barcelona,
Girona i Reus.
Exigir a AENA que qualsevol projecte d’ampliació de la capacitat aeroportuària
es faci prèvia anàlisi del seu impacte sobre el medi natural i la biodiversitat de l’entorn del delta del Llobregat i previ informe favorable de la Unió Europea.
Defensar un nou model de governança del sistema aeroportuari que respecti l’autonomia de gestió de cada infraestructura i amb la participació de l’entorn
socioeconòmic del país.

3.10.25. Propostes de resolució

8

BOPC 563
6 de març de 2020

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública
i d’un centre d’urgències d’atenció primària als terrenys de l’Institut
Català del Sòl a Mollet del Vallès
250-01159/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60308 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.03.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 60308)

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Estudiar, coordinadament amb l’Ajuntament de Mollet, les opcions de viabilitat i de cessió o posta a disposició de terrenys de titularitat de l’Incasòl a l’Ajuntament, per tal d’arribar a un acord entre administracions que permeti la construcció
dels equipaments públics que la ciutat pugui necessitar segons les diferents planificacions, com poden ser una nova residència de gent gran, de titularitat i gestió
100% pública o un Centre d’Urgències d’Atenció Primària o qualsevol altre equipament sociosanitari.
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Iniciar els treballs per iniciar el projecte d’un Centre d’Urgències d’Atenció
Primària (CUAP).

Proposta de resolució sobre l’afectació de la borrasca Gloria
250-01160/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60302 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 04.03.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 60302)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2.6

2.6. Establir una línia específica i extraordinària, en que cada administració assumeixi la part corresponent d’acord amb el seu àmbit competencial, en que la Generalitat i l’Estat dotin d’un pressupost suficient per a garantir la reposició de béns
i serveis municipals causats pel temporal Glòria.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el dany mediambiental ocasionat per la
borrasca Gloria al delta de l’Ebre
250-01161/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60303 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 04.03.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 60303)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2

2. Establir una línia específica i extraordinària, en que cada administració assumeixi la part corresponent d’acord amb el seu àmbit competencial, en que la Generalitat i l’Estat dotin d’un pressupost suficient per a garantir la reposició de béns
i serveis municipals.

Proposta de resolució sobre la reforma de la carretera TV-3141 de
Reus a Cambrils
250-01166/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60304 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.03.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 60304)

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

1. Continuar els treballs per donar compliment a l’acord entre representants
de l’Ajuntament de Reus, la Generalitat de Catalunya i l’AAVV de la Urbanització Blancafort de Reus per a construir una vorera i carril bici entre la rotonda de
la T-11 que connecta amb la TV-3143 i l’accés al Club de Tennis Reus Monterols i la
Urbanització Blancafort, finançant–se conjuntament entre l’Ajuntament de Reus i
la Generalitat de Catalunya per tal de fer-ho a la màxima celeritat en funció de les
disponibilitats pressupostàries d’ambdues entitats.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Estudiar la viabilitat del desdoblament del carril en sentit Reus en aquest mateix tram per tal de facilitar l’accés dels vehicles a la T-11.
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública
la renúncia de Marta Pascal i Capdevila a la condició de senadora
representant de la Generalitat al Senat
COMUNICACIÓ

Presidència del Parlament

Faig constar que, en data de l’1 de març de 2020, Marta Pascal i Capdevila ha
renunciat a la condició de senadora representant de la Generalitat al Senat, càrrec per al qual va ésser elegida pel Parlament en la sessió plenària tinguda el 4 de
maig de 2018, d’acord amb l’article 61.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
amb els articles 5 i 6 de la Llei 6/2010, del 26 de març, del procediment de designació dels senadors que representen la Generalitat al Senat, i amb l’article 174 del
Reglament del Parlament.
Palau del Parlament, 3 de març de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia
Internacional de la Síndrome d’Asperger
401-00028/12
LECTURA EN EL PLE
Sessió 50, 04.03.2020, DSPC-P 89

El 18 de febrer es va commemorar el Dia Internacional de la Síndrome d’Asperger, un dia de celebració i reivindicació a tot el món, en el qual les persones amb
síndrome d’Asperger i altres trastorns de l’espectre autista i llurs famílies es converteixen en protagonistes.
La síndrome d’Asperger és un trastorn del neurodesenvolupament que comporta
una alteració en el processament de la informació. Les persones afectades no presenten símptomes aparentment manifestos ni disminució de les capacitats intel·lectuals –a vegades, fins i tot les poden tenir superiors a la mitjana en alguns aspectes–,
però llur cervell funciona d’una manera particular i, freqüentment, presenten habilitats especials en àrees restringides.
Aquest trastorn, que persisteix durant tota la vida i que afecta una de cada cinquanta-nou persones, tot i que es manifesta de maneres diferents en cada individu, presenta trets comuns: dificultats en la comunicació i les relacions socials, alteració dels
patrons de comunicació no verbal, interessos restringits, inflexibilitat de pensament i
de comportament, dificultats en les funcions executives i de planificació, i dificultats
en la interpretació i gestió de les emocions, tant pròpies com alienes, entre d’altres.
Totes aquestes particularitats no es veuen a primera vista. Per això, resulta difícil
entendre que persones sense cap tret distintiu que els faci semblar diferents tinguin
el reconeixement d’una discapacitat social que explica llurs conductes.
Amb la voluntat que aquesta discapacitat social esdevingui una expressió de la
neurodiversitat de la societat i que les persones amb Asperger i altres trastorns de l’espectre autista i llurs famílies tinguin el suport i la comprensió de l’entorn en tots els
àmbits de la vida, el Parlament de Catalunya es compromet a vetllar perquè aquestes
persones puguin desenvolupar tot el potencial en un ambient educatiu formal, acollidor, comprensiu i amb uns mètodes d’ensenyament adaptats a totes les etapes edu4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
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catives; puguin tenir una inclusió laboral efectiva, tant en el sector públic com en el
privat, amb polítiques d’ocupació específiques i incentius a la contractació; puguin
gaudir d’una atenció a la salut adequada i integral, i puguin materialitzar un projecte
de vida independent que els permeti desenvolupar-se de manera autònoma.
Les persones, quan es poden desenvolupar plenament, esdevenen importants actius per
a la societat. Les persones amb la síndrome d’Asperger també ho poden ésser com a membres de ple dret d’una societat diversa, respectuosa, inclusiva, equitativa, justa i acollidora,
de la qual tothom es pugui sentir orgullós i a la qual tothom pugui aportar el seu talent.
Palau del Parlament, 4 de març de 2020

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el
Conseller d’Educació sobre el Projecte de decret de la programació
de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del
Servei d’Educació de Catalunya
354-00255/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC (reg. 58138).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Educació, 03.03.2020.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Jesús Ruiz, director de l’Associació
Assís Centre d’Acollida, davant la Comissió de Treball, Afers Socials
i Famílies perquè informi sobre l’activitat de l’entitat
356-00713/12
SOL·LICITUD

Presentació: Saloua Laouaji Faridi, del GP JxCat (reg. 57268).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies,
03.03.2020.

Sol·licitud de compareixença d’Imma Mata, cap del Departament de
Migració de Càritas Diocesana de Barcelona, davant la Comissió de
Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el Programa de
migració
356-00714/12
SOL·LICITUD

Presentació: Saloua Laouaji Faridi, del GP JxCat (reg. 57269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies,
03.03.2020.
4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació
Arrels davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè
informi sobre la tasca acomplerta per la Fundació i presenti la
memòria del 2019
356-00715/12
SOL·LICITUD

Presentació: Saloua Laouaji Faridi, del GP JxCat (reg. 57270).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies,
03.03.2020.

Sol·licitud de compareixença de Francesc Roig Queralt, president
de Càritas Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i
Famílies perquè presenti la memòria del 2018
356-00716/12
SOL·LICITUD

Presentació: Saloua Laouaji Faridi, del GP JxCat (reg. 57271).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies,
03.03.2020.

Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya davant la Comissió de Treball, Afers Socials
i Famílies perquè informi de les estratègies i els objectius del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya
356-00717/12
SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units (reg. 57588).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies,
03.03.2020.

Sol·licitud de compareixença de Meritxell Palou, en representació
de l’entitat Múltiples Juntos en la Escuela, Decisión de los Padres,
davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre les activitats
de l’entitat amb relació a l’escolarització agrupada dels menors
múltiples
356-00720/12
SOL·LICITUD

Presentació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs (reg. 58197).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 03.03.2020.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
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Sol·licitud de compareixença de Jesús Quiroga Martínez, cap de
l’Àrea d’Ocupació Juvenil del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi
sobre la implantació de la garantia juvenil
356-00728/12
SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units (reg. 59110).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies,
03.03.2020.

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Centeno davant la Comissió
de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el seu
projecte de vida independent per a les persones amb discapacitat
356-00733/12
SOL·LICITUD

Presentació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs (reg. 59340).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies,
03.03.2020.

Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Compareixença en ponència de Joan Llinares Gómez, director
de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de
la Comunitat Valenciana, amb relació a la Proposició de llei de
protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la
Generalitat
353-00168/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat», el 02.03.2020.

Compareixença en ponència de Gemma Calvet, directora de l’Agència
de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació
a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit
competencial de la Generalitat
353-00171/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat», el 02.03.2020.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
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Compareixença en ponència de Clara Velasco Rico, professora de
dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la
Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit
competencial de la Generalitat
353-00177/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat», el 02.03.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa
Aema amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00550/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 28.02.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la fundació
Ampans amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00551/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 28.02.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació
Pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà
(Aprodisca) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00552/12
DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 28.02.2020.
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Compareixença en ponència d’una representació de Chrysallis,
Associació de Famílies de Menors Transsexuals, amb relació a la
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del
maltractament infantil
353-00563/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00016/12; 352-00843/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament
del maltractament infantil», 28.02.2020.

Compareixença en ponència de Montserrat Pineda Lorenzo,
coordinadora d’incidència política de l’associació Creación Positiva,
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el
tractament del maltractament infantil
353-00564/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 28.02.2020.

4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Nomenament d’un funcionari interí
ACORD
Mesa del Parlament, 03.03.2020

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió del 20 de setembre de 2019, va acordar declarar dotades pressupostàriament quatre places d’uixer o uixera per a l’exercici del 2019.
De conformitat amb el que disposa la base 9.8 del concurs oposició lliure per
a proveir catorze places d’uixer o uixera del Parlament de Catalunya (BOPC núm.
109, del 25 de juny de 2018), amb relació a la provisió temporal de vacants, i la necessitat de cobrir al més aviat possible una plaça d’uixer o uixera, s’ha considerat
pertinent iniciar el procediment per a nomenar un funcionari interí o una funcionària interina.
Atès que Manuel Reyes Lozano forma part de la llista d’espera que es va crear
per a proveir temporalment les vacants que calgui cobrir, que ha confirmat que està
disposat a incorporar-se al lloc de treball, que ha demostrat l’adequació dels mèrits
a les competències professionals que ha de desenvolupar i que ha acreditat que compleix els requisits necessaris per a ocupar provisionalment el lloc de treball vacant, i
vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el govern
interiors del Parlament de Catalunya (ERGI) amb relació a l’òrgan de representació del personal del Parlament, fent ús de les competències que li atribueixen els
ERGI, la Mesa del Parlament
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Acorda:

Nomenar Manuel Reyes Lozano funcionari interí uixer del Parlament de Catalunya, amb efectes a partir de la data de la presa de possessió.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un
recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la
notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 3 de març de 2020
El secretari general, Xavier Muro i Bas

Adscripció d’un funcionari de carrera
ACORD
Resolució de la Secretaria General, 04.03.2020

Secretaria General

En data 30 de gener de 2020, al tauler d’anuncis i a la intranet del Parlament es
va fer pública la convocatòria d’un procediment intern per a proveir, temporalment
i amb caràcter d’urgència, el lloc de treball de cap de la unitat de gestió d’inventari
del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat mitjançant el sistema
de comissió de serveis.
D’acord amb la base 8 de la convocatòria, el secretari general ha de resoldre la
plaça a favor de l’aspirant que hagi obtingut la millor valoració de tots els mèrits i
capacitats establerts per la base 7, i comporta l’adscripció en comissió de serveis del
funcionari o funcionària al lloc de treball convocat.
Així mateix, de conformitat amb l’article 20.1 de l’Acord sobre les condicions de
treball del personal del Parlament, sobre la provisió temporal de vacants, «la provisió temporal de llocs de treball es fa d’acord amb el que disposa el text refós dels
Estatuts del règim i el govern interiors i, preferentment, recorrent a personal funcionari del Parlament, per mitjà d’un concurs intern, que en aquest cas és declarat en
comissió de serveis».
En vista de la proposta d’adscripció de Sergi Falomir Ballega, funcionari de carrera de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, emesa per la comissió tècnica d’avaluació en data 3 de març de 2020, fent ús de les competències que m’atribueixen els
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya,
Resolc:

Adscriure Sergi Falomir Ballega, en comissió de serveis, al lloc de treball de cap
de la unitat de gestió d’inventari del Departament d’Infraestructures, Equipaments
i Seguretat (grup C1, nivell 8), amb efectes a partir de la data de la presa de possessió i per una durada màxima de dos anys, llevat que la persona que té la reserva s’hi
reincorpori abans.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el secretari general, en el termini d’un
4.90.10. Càrrecs i personal
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mes a comptar de l’endemà d’haver estat notificada, d’acord amb el que disposen
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat notificada, d’acord amb els articles
8.2, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 4 de març de 2020
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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