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Interpel·lació al Govern sobre l’abordatge des del sistema sanitari de les violències 
sexuals contra els infants
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen les disposicions comunes 
relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu 
Plus, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i les normes finan-
ceres per als dits fons i per al Fons d’Asil i Migració, el Fons de Seguretat Interior i 
l’Instrument de gestió de les fronteres i els visats
295-00172/12
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202-00067/12
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Termini per a proposar compareixences 18

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències d’atenció Pri-
mària a Premià de Mar
250-01110/12
Esmenes presentades 18

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències i atenció primà-
ria a Premià de Mar
250-01115/12
Esmenes presentades 19
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Proposta de resolució sobre la presentació dels informes de la Central de Balanços
250-01120/12
Esmenes presentades 20

Proposta de resolució sobre la presentació dels informes de la Central de Resultats
250-01121/12
Esmenes presentades 20

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de la maquinària de diag-
nòstic i tractament oncològic donada per la Fundació Amancio Ortega als hospitals 
catalans
250-01138/12
Esmenes presentades 21

Proposta de resolució sobre la inseguretat a Calafell
250-01139/12
Esmenes presentades 21

Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica policial del Prat 
de Llobregat
250-01143/12
Esmenes presentades 22

Proposta de resolució sobre l’explosió en una empresa química de Tarragona el 14 
de gener de 2020
250-01144/12
Esmenes presentades 22

Proposta de resolució sobre la manca d’infermeres a les comarques de Lleida
250-01151/12
Esmenes presentades 22

Proposta de resolució sobre la necessitat de dotar el Cos de Mossos d’Esquadra 
de la indumentària adequada per als dies de pluja
250-01156/12
Esmenes presentades 23

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pla urgent per a cobrir les 
vacants de pediatres a Salt
250-01164/12
Esmenes presentades 24

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a atenuar la greu si-
tuació del servei d’urgències de l’Hospital General de Sant Boi de Llobregat
250-01165/12
Esmenes presentades 24

Proposta de resolució sobre la manca de pediatres a Salt
250-01168/12
Esmenes presentades 25

Proposta de resolució sobre l’assistència sanitària al Bruc
250-01169/12
Esmenes presentades 25

Proposta de resolució sobre la reordenació sanitària del Garraf
250-01170/12
Esmenes presentades 26

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la tècnica farmacològica en l’accés a la 
interrupció voluntària de l’embaràs als centres d’atenció primària i d’atenció a la 
salut sexual i reproductiva
250-01171/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’equilibri territorial i l’accés a les sales de cinema
250-01172/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’increment de les instal·lacions esportives per a la 
pràctica del rugbi
250-01173/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27
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Proposta de resolució sobre l’esport català
250-01174/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la reclamació de la devolució de les subvencions per-
cebudes per la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes
250-01175/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la lluita contra la desinformació a Internet
250-01176/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme Guasch i Darné, de 
Figueres
250-01177/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la manca d’infermeres a les comarques de Tarragona
250-01178/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Sant Cugat del Vallès
250-01179/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre el tancament de les línies de P3 a Girona
250-01180/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Escola Portitxol, de Torroella de Montgrí
250-01181/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució de solidaritat amb l’exvicepresident de la República de l’Equa-
dor Jorge Glas Espinel
250-01182/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la retirada del Projecte de decret de la programació 
de l’oferta educativa i del procediment d’admissió als centres del Servei d’Educa-
ció de Catalunya
250-01183/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’atenció a la discapacitat a Calafell
250-01184/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la necessitat de combatre l’antisemitisme
250-01185/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per a establir un marc 
català de qualitat de les pràctiques
250-01186/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Tremp
250-01187/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la creació d’una línia de finançament per a petites i 
mitjanes empreses i autònoms del sector primari
250-01188/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el relleu del síndic de greuges
250-01189/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el tercer fil ferroviari del Camp de Tarragona
250-01192/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30
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Proposta de resolució sobre la gestió i el control dels habitatges de protecció oficial
250-01193/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’impuls del Pacte contra la crisi de preus
250-01194/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya de suport als comitès d’empresa de Nissan
401-00029/12
Lectura en el Ple 31

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 els motius del cessament de dos subdirectors generals de la Direcció Gene-
ral de Protecció Civil
354-00258/12
Sol·licitud i tramitació 32

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre l’aplicació del Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, de 
mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge
354-00261/12
Sol·licitud i tramitació 32

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre les actuacions dels cossos de seguretat durant el desnonament del Bloc 
Llavors, de Barcelona
354-00262/12
Sol·licitud i tramitació 32

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Afectades Sub-
vencions al Lloguer davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la situació 
dels afectats
356-00721/12
Sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Llogateres davant 
la Comissió de Territori perquè informi sobre la renovació dels lloguers pel fons d’in-
versió immobiliari Lazora amb preus per damunt del preus de mercat
356-00724/12
Sol·licitud 33

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Protecció Civil davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre els motius del cessament de la subdirectora 
general de Programes en Protecció Civil i del subdirector general de Coordinació i 
Gestió d’Emergències
356-00729/12
Sol·licitud 33

Sol·licitud de compareixença del director general d’Administració de Seguretat da-
vant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el criteri i l’actuació de la Direcció 
General d’Administració de Seguretat amb relació als talls de l’avinguda de la Meri-
diana, de Barcelona
356-00731/12
Sol·licitud 33

Sol·licitud de compareixença d’una representació del fons d’inversió immobiliari La-
zora davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la situació provocada per 
la renovació de lloguers en edificis d’habitatges de la seva propietat
356-00736/12
Sol·licitud 33
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença en ponència d’una representació de Dincat amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00549/12
Substanciació 34

Compareixença en ponència d’Ignasi Velasco, director i coordinador de la Funda-
ció Privada Catalana per a l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
353-00673/12
Substanciació 34

Compareixença en ponència de Pere Sust, president de la Fundació Catalana per a 
l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
353-00676/12
Substanciació 34

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya
353-00691/12
Substanciació 34

Compareixença en ponència de Rafel Niubò i Baqué, ex-secretari general de l’Es-
port, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
353-00695/12
Substanciació 35

Compareixença en ponència de Joan Anton Camuñas Feijoo, ex-secretari general de 
l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
353-00696/12
Substanciació 35

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

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

Encàrrec del despatx de la consellera d’Empresa i Coneixement al conseller de Po-
lítiques Digitals i Administració Pública
330-00217/12
Presentació: president de la Generalitat 35

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament
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230-00007/12
Aprovació 36

Pressupost del Síndic de Greuges per al 2020
230-00008/12
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 751/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 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
203-00026/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 50, 04.03.2020, DSPC-P 89

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de març de 2020, ha debatut el 
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), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret 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.

Palau del Parlament, 4 de març de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

1.15. Mocions

Moció 154/XII del Parlament de Catalunya, sobre la cohesió territorial
302-00194/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 50, 05.03.2020, DSPC-P 90

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de març de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la cohesió territorial (tram. 302-00194/12), presentada per la diputada 
Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 
60322) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Re-
publicà (reg. 60367).

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) Harmonitzar tots els instruments i programes aprovats pel Parlament i pel Go-

vern, com la comissió interdepartamental, l’agenda rural o la marca «País viu», i do-
tar-los de coherència i visió territorial, per a lluitar contra la despoblació del món rural.
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b) Aprovar en el marc de l’harmonització dels instruments i programes a què fa 
referència la lletra a, en el termini de sis mesos, un pla per a establir una estratègia 
per al repte demogràfic especialment adreçat a les comarques d’obligada reactivació 
i que, per llur situació econòmica o social, necessiten un tractament especial.

c) Iniciar, en el marc del pla per a establir una estratègia per al repte demogràfic, 
un treball transversal dels diversos departaments que hauria d’abordar la governan-
ça, els drets i les oportunitats, el desenvolupament econòmic, l’equitat territorial i la 
sostenibilitat ambiental.

d) Recuperar el pressupost i els serveis públics perduts durant els anys de retalla-
des, especialment els sanitaris, com un element clau per a fixar la població al terri-
tori, i també incentivar els professionals perquè treballin a les zones rurals amb més 
dificultat de cobertura, sempre d’acord amb les noves necessitats.

e) Definir i presentar, en el termini de sis mesos a comptar de l’aprovació del 
pressupost de la Generalitat per al 2020, un calendari d’inversions específic per a les 
comarques que, per llur situació econòmica i social, necessiten un tractament espe-
cial, per tal de compensar les retallades de la inversió pública que s’han produït des 
del 2010, i reforçar-ne els serveis públics.

f) Desenvolupar, en el termini de sis mesos, un pla d’incorporació activa de la 
població jove al món rural i agrari que prevegi mesures per a facilitar l’accés a la 
terra i incentius als projectes petits i mitjans d’innovació en la producció, transfor-
mació i distribució agrària.

Palau del Parlament, 5 de març de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Moció 155/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impacte dels 
càrtels en l’economia catalana i l’Administració de la Generalitat
302-00195/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 50, 05.03.2020, DSPC-P 90

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de març de 2020, d’acord amb l’ar-
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’impacte dels càrtels en l’economia catalana i l’Administració de la Genera-
litat (tram. 302-00195/12), presentada per la diputada Yolanda López Fernández, 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60347) i pel Grup Parlamentari Republicà i 
el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 60361).

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) Sol·licitar un informe jurídic de cada resolució sancionadora de la Comissió 

Nacional dels Mercats i la Competència, o d’altres autoritats de la competència ho-
mòlogues d’àmbit europeu o autonòmic, relativa a càrtels o altres infraccions de la 
competència, a identificar si les empreses o el grups empresarials condemnats han 
participat en processos de contractació públics amb alguna administració catala-
na, a determinar si s’han patit danys per la infracció de la competència i el possible 
abast de la indemnització exigible i a analitzar la viabilitat i els requisits de l’acció 
judicial de rescabalament per danys i perjudicis.
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b) Garantir que les empreses sancionades per alguna autoritat de la competèn-
cia i que han pogut generar algun mal a l’Administració catalana restin excloses de 
qualsevol tipus de contractació pública, i a establir, a aquest efecte, els canvis per-
tinents en els plecs de condicions de les contractacions públiques.

c) Establir els canvis pertinents en els plecs de condicions de les contractacions 
públiques, dins l’àmbit competencial de Catalunya, per a excloure’n les empreses 
que han infringit el dret de la competència en qualsevol tipus de contractació públi-
ca, sempre que aquest fet hagi estat declarat per alguna autoritat de la competència.

d) Establir un control exhaustiu per a impedir que les empreses sancionades per 
bid rigging es puguin beneficiar de contractes públics en licitacions posteriors si 
abans no han compensat íntegrament els danys causats, i a promoure els canvis nor-
matius adequats per a garantir la prohibició de contractar empreses sancionades per 
infraccions establertes en la Llei 15/2007, del 3 de juliol, de defensa de la competèn-
cia, i que no han satisfet el rescabalament efectiu dels danys causats.

e) Establir una política de tolerància zero cap als càrtels i a apartar de l’Adminis-
tració de la Generalitat, tant d’organismes públics com privats, les persones que ac-
tuen o han actuat com a «facilitadores» amb empreses que han contravingut al dret 
de la competència en perjudici de l’Administració de la Generalitat.

f) Crear un registre públic d’empreses que, segons resolucions fermes d’autoritats 
de la competència, han format part de càrtels en què l’Administració catalana ha re-
sultat damnificada, amb la finalitat de conèixer i identificar els sectors més afectats 
i alertar altres administracions públiques.

Palau del Parlament, 5 de març de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 156/XII del Parlament de Catalunya, sobre el sector agrícola
302-00196/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 50, 05.03.2020, DSPC-P 90

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de març de 2020, d’acord amb l’ar-
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el sector agrícola (tram. 302-00196/12), presentada pel diputat Francisco Ja-
vier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 60264), pel Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 60323) i pel Grup Parlamentari 
Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 60351).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya, pel que fa a les mesures contra el despoblament 

rural, insta el Govern a: 
a) Establir o potenciar mesures per a frenar el despoblament de les Terres de 

l’Ebre i del medi rural en el marc de la Comissió Interdepartamental sobre el Des-
poblament Rural, que ha de liderar la coordinació dels projectes territorials que 
afectin diversos departaments, prenent com a base l’anàlisi i avaluació d’un informe 
amb les dades de l’evolució de la població en aquest territori.

b) Incloure en el pressupost de la Generalitat per al 2020 un fons suficient per a 
complir els objectius de la Comissió Interdepartamental sobre el Despoblament Rural.

c) Elaborar i incloure en els pressupostos de la Generalitat un pla específic d’in-
versions amb un calendari fixat per a les comarques de les Terres de l’Ebre per a 
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compensar els dèficits d’inversió pública i per a millorar llur competitivitat respecte 
a altres territoris pel que fa als nivells de renda i de serveis.

d) Acabar, durant el 2020, la xarxa pública de molt alta capacitat (fibra òptica) a 
totes les capitals de comarca per a facilitar la posada en marxa de la tecnologia 5G 
al món rural i continuar el desplegament als altres municipis amb l’objectiu de con-
nectar tots els nuclis de més de cinquanta habitants el 2023.

e) Augmentar les mesures per a donar a conèixer l’arquitectura rural i el patrimo-
ni de pedra seca i la necessitat de preservar-los per llur valor històric i paisatgístic, 
per llur potencial turístic i per llur funció de conservació de la terra contra l’erosió.

f) Facilitar l’atenció personalitzada amb relació a la formació i els itineraris la-
borals, el transport, l’accessibilitat i els serveis de proximitat, que han de garantir la 
promoció de l’autonomia i l’atenció a la dependència.

g) Impulsar un pla de millorament per a augmentar l’accessibilitat als serveis sa-
nitaris i assistencials bàsics i garantir un accés equitatiu en tot el territori a les pro-
ves diagnòstiques i a les visites mèdiques.

h) Fomentar mesures perquè, al llarg de les diverses etapes educatives, els alum-
nes del medi rural tinguin facilitats de transport, accés als centres, beques de forma-
ció i allotjament, per a garantir-los les mateixes oportunitats que a la població urba-
na, de manera que l’educació no sigui un motiu més que afavoreixi el despoblament 
rural, sinó que ajudi a l’establiment i fixació de les famílies més joves.

i) Reduir el temps de viatge i augmentar la freqüència de pas dels trens de roda-
lia entre les estacions de les Terres de l’Ebre i les de Reus, Tarragona i Barcelona, i 
també reclamar al Govern d’Espanya que els serveis ferroviaris de llarga distància, 
com l’Euromed i el Talgo, tinguin parada a l’estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa i a 
l’estació del Camp de Tarragona, i que se n’augmenti la freqüència de pas.

j) Establir incentius fiscals i financers que facilitin l’activitat econòmica de les 
empreses, els autònoms i les cooperatives que s’instal·lin en zones rurals amb risc 
de despoblament.

k) Impulsar incentius fiscals i financers per a afavorir l’arrelament del personal 
funcionari destinat a les zones rurals amb risc de despoblament, especialment el 
vinculat als àmbits de la salut, l’educació i la justícia.

2. El Parlament de Catalunya, pel que fa a la protecció del delta de l’Ebre, insta 
el Govern a: 

a) Aprovar un pla de mesures per a frenar la regressió i subsidència del delta de 
l’Ebre, de manera coordinada amb el Govern d’Espanya i la Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre, que tingui en compte les propostes d’actuació consensuades des 
del territori per la Taula de Consens del Delta, que inclogui la gestió integral dels 
sediments de la conca de l’Ebre i que incorpori el cost de les dites actuacions pluri-
ennals que corresponguin a cada administració en l’àmbit competencial respectiu.

b) Potenciar la comunicació i coordinació entre les administracions públiques 
per a millorar l’execució de les actuacions i els projectes que estableixi el Pla de me-
sures per a frenar la regressió i subsidència del delta de l’Ebre.

3. El Parlament de Catalunya, pel que fa al sector primari de les Terres de l’Ebre, 
insta el Govern a: 

a) Impulsar un acord entre tots els agents de la cadena alimentària per a opti-
mar-ne la gestió del control, de manera que el consumidor final no vegi incrementats 
els preus però el productor percebi un preu en origen que li permeti un increment de 
la renda agrària, amb l’impuls del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació i d’acord amb les línies de treball i estudi que desenvolupen tant l’Ins-
titut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) com el Centre de Recerca en 
Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA), i el Cadecat, en coordina-
ció amb les accions que duen a terme el Govern d’Espanya i la Unió Europea amb 
aquest mateix objectiu.
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b) Fomentar el consum de productes locals i de proximitat, posant-ne en valor la 
qualitat i garantint el compliment de les exigències legislatives respecte a l’etique-
tatge, la traçabilitat i el frau alimentari.

c) Impulsar mesures fiscals que afavoreixin els productors agraris mentre no 
es corregeixi el funcionament irregular del mercat; treballar pel millorament de la 
rendibilitat del sector agrari amb l’objectiu d’incrementar els preus percebuts pel 
productor, equilibrant els marges entre les diverses baules de la cadena de valor, i 
reclamar a la Unió Europea, per mitjà de les administracions competents, que les 
mesures de gestió del mercat previstes en l’organització comuna de mercats única 
siguin aplicables immediatament i ràpidament en cas de crisi de preus per alteraci-
ons del mercat.

d) Facilitar crèdits per mitjà de l’Institut Català de Finances per a evitar proble-
mes de liquiditat de les explotacions agràries afectades per la crisi de preus, i col·la-
borar, així, en llur continuïtat.

e) Establir millores en l’estratègia per a erradicar el caragol maçana, d’acord amb 
la valoració dels resultats obtinguts durant els darrers cinc anys, i iniciar un nou pla 
d’ajuts per a continuar l’estratègia de lluita contra la plaga del caragol maçana i er-
radicar-lo una vegada finalitzat l’actual període de cinc anys.

f) Desplegar el projecte de reg del sistema Xerta-Sénia com a eina de desenvo-
lupament, modernització de les explotacions agràries, augment de la competitivitat 
dels productors, col·laboració en la fixació de joves pagesos al territori, relleu ge-
neracional i desenvolupament econòmic d’aquestes comarques, i continuar les reu-
nions de la Taula Tècnica de Treball del Xerta-Sénia.

g) Augmentar els ajuts a joves pagesos amb més acompanyament i seguiment 
dels projectes empresarials, amb l’objectiu de donar viabilitat i projecció futura a 
les explotacions, i posar en valor la figura del dinamitzador com a eina d’acompa-
nyament.

h) Potenciar els ajuts a la incorporació de dones agricultores i ramaderes, amb 
incentius per a l’accés a la terra.

i) Redactar i aprovar el reglament de desplegament de la Llei d’espais agraris per 
a, entre altres possibilitats, poder elaborar el planejament que estableix la dita llei, 
els plans territorials sectorials agraris específics dels territoris que es consideren 
prioritaris, com és el cas de les Terres de l’Ebre, i el Pla territorial sectorial agrari 
de Catalunya, d’acord amb els agents representatius del sector al territori.

j) Augmentar la inversió pública en instal·lacions productores d’energia a partir 
de biomassa forestal i agrícola, i incentivar la demanda de biomassa per a usos ener-
gètics, incloent-hi el sector industrial.

k) Fomentar la gestió forestal orientada a generar i augmentar l’oferta de biomassa 
forestal com a recurs energètic, tant en l’àmbit rural com en l’industrial i l’urbà.

l) Fomentar la gestió forestal sostenible amb l’objectiu de reduir la superfície 
boscosa no gestionada de Catalunya, i també l’activitat de pasturatge, especialment 
a les zones amb un major grau d’abandonament o risc d’incendis.

m) Impulsar mesures de millorament de les infraestructures relacionades amb la 
prevenció i extinció d’incendis forestals (accessos, punts de subministrament d’ai-
gua, vies d’evacuació i comunicació, etc.), i fomentar figures com els perímetres de 
protecció prioritària i la mecanització, la innovació en maquinària i els treballs fo-
restals professionalitzats, com a mesures incloses en el Pla estratègic forestal, treba-
llat conjuntament amb el sector.

n) Establir o millorar la col·laboració amb les administracions locals (ajunta-
ments, consells comarcals i diputacions) i altres organismes territorials com els con-
sorcis, per a dinamitzar l’activitat empresarial relacionada amb la gestió forestal.

Palau del Parlament, 5 de març de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió
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Moció 157/XII del Parlament de Catalunya, sobre la cultura a 
Catalunya
302-00197/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 50, 05.03.2020, DSPC-P 90

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de març de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la cultura a Catalunya (tram. 302-00197/12), presentada per la diputada 
Sonia Sierra Infante (Cs) i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar (reg. 60265), pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem (reg. 60341) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 60359).

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) Crear un pla per a potenciar les diferents manifestacions culturals a tot Cata-

lunya.
b) Aprovar el pla estratègic Museus 2030 per a posicionar les xarxes de museus 

de Catalunya en els propers deu anys. Definir i sistematitzar, d’aquesta manera, una 
política global per als museus de Catalunya i continuar potenciant l’autonomia de 
programació dels museus i estendre, si s’escau, llur col·laboració amb centres d’art 
i espais expositius.

c) Elaborar un pla per a reactivar el sector editorial a Catalunya.
d) Col·laborar amb la resta d’institucions públiques catalanes per implementar 

mesures que permetin reequilibrar el lideratge de projectes entre dones i homes.
e) Incorporar experts en perspectiva de gènere a les comissions que valoren els 

projectes artístics o creatius que tenen el suport de diners públics, amb l’objectiu 
d’alertar de continguts que perpetuïn els estereotips sexistes.

f) Impulsar, en col·laboració i coordinació amb el Casal Lambda, mesures de 
projecció i reconeixement del Centre de Documentació Armand de Fluvià.

g) Crear un codi de bones pràctiques específic per al sector de la cultura. Aquest 
codi pot tenir com a punt de partida el Codi de bones pràctiques en la contractació 
pública dels serveis d’atenció a les persones.

h) Crear un pla amb l’objectiu que la producció audiovisual catalana representi, 
com a mínim, el 40% de la producció de l’Estat, tal com es va assolir el 2011.

Palau del Parlament, 5 de març de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 158/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació dels 
centres d’internament per a estrangers
302-00199/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 50, 05.03.2020, DSPC-P 90

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de març de 2020, d’acord amb l’ar-
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la situació dels centres d’internament per a estrangers (tram. 302-00199/12), 
presentada per la diputat Ruben Wagensberg Ramon (ERC) i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 60266), pel Grup 
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Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 60327 i 60477) i pel Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya (reg. 60360 i 60409).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya considera que els centres d’internament per a es-

trangers són una expressió de racisme institucional i estructural, i sol·licita a les ins-
titucions que en són responsables que els tanquin, especialment el que hi ha a Cata-
lunya, situat al barri de la Zona Franca de Barcelona, recollint, així, la voluntat de 
la ciutadania de Catalunya expressada en múltiples ocasions en plenaris municipals 
i del Parlament mateix, entre d’altres.

2. El Parlament de Catalunya manifesta que el canvi de criteri del Tribunal Eu-
ropeu de Drets Humans sobre les devolucions en calent és greu i té conseqüències 
inabastables pels drets humans, i es referma en el rebuig d’aquesta pràctica, que con-
sidera imprescindible que sigui aturada per l’Estat.

3. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupació per les detencions de 
persones en situació irregular que no han comès cap delicte produïdes recentment 
durant actuacions policials contra determinades pràctiques delictives, que han obert 
la porta a possibles deportacions. En aquest sentit, el Parlament considera que els 
cossos i forces de seguretat han de portar a terme les actuacions necessàries amb 
plenes garanties democràtiques i amb estricte respecte i protecció de la dignitat de 
totes les persones i de llurs drets fonamentals.

4. El Parlament de Catalunya considera que les dades sorgides arran de la cam-
panya «Pareu de parar-me» sobre identificacions discriminatòries per perfilació èt-
nica o origen geogràfic són preocupants, per la qual cosa insta el Govern a desenvo-
lupar protocols per a evitar la perfilació ètnica o qualsevol forma de discriminació, 
i també a obrir procediments per a denunciar aquests casos i a establir mecanismes 
efectius per a corregir-los quan es produeixin.

5. El Parlament de Catalunya es compromet a crear una comissió d’estudi sobre 
el racisme institucional i estructural en la gestió de la seguretat a Catalunya, que 
abasta des de cossos policials fins a empreses de seguretat privada i altres organis-
mes, per a establir una diagnosi compartida sobre les mesures que cal prendre per 
a evitar qualsevol discriminació racial en una àrea tan sensible com la gestió de la 
seguretat, tant pública com privada.

6. El Parlament de Catalunya sol·licita a les autoritats competents que permetin 
la visita d’una delegació de diputats al centre d’internament per a estrangers situat al 
barri de la Zona Franca de Barcelona.

Palau del Parlament, 5 de març de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Moció 159/XII del Parlament de Catalunya, sobre els nous projectes 
d’incineració de residus
302-00198/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 50, 05.03.2020, DSPC-P 90

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de març de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’emergència climàtica i els nous projectes d’incineració de residus (tram. 
302-00198/12), presentada per la diputada Natàlia Sànchez Dipp (CUP-CC), i les 
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esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 60365) i pel Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya (reg. 60366).

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) Establir, amb caràcter urgent, una moratòria per als nous projectes d’incinera-

ció de residus urbans i industrials, utilitzant l’instrument legislatiu que es consideri 
pertinent (un decret, la Llei de mesures fiscals i financeres que correspongui, la mo-
dificació de la planificació sectorial en matèria de residus, etc.).

b) Dictar la suspensió de qualsevol tramitació en curs fins que no s’aprovi la nova 
llei de prevenció de residus, que ha d’establir el procediment per a l’ordenació dels 
residus produïts a Catalunya d’acord amb els objectius de la Unió Europea en matè-
ria de residus, els quals donen prevalença a la reducció, la reutilització i el reciclatge, 
en un marc d’economia circular.

c) Redactar, conjuntament amb tots els agents implicats, dins el termini d’un any 
des de l’aprovació de la nova llei de prevenció de residus, un pla de tancament i des-
mantellament de les incineradores existents.

Palau del Parlament, 5 de març de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

1.20. Interpel·lacions

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 50, tinguda el 04.03.2020, DSPC-P 89.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 50, tinguda el 04.03.2020, DSPC-P 89.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 50, tinguda el 04.03.2020, DSPC-P 89.
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Interpel·lació al Govern sobre els pressupostos per al 2020
300-00243/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 50, tinguda el 05.03.2020, DSPC-P 90.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 50, tinguda el 05.03.2020, DSPC-P 90.

Interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a introduir la 
perspectiva de gènere en el sistema sanitari
300-00245/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 50, tinguda el 05.03.2020, DSPC-P 90.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 50, tinguda el 05.03.2020, DSPC-P 90.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 50, tinguda el 05.03.2020, DSPC-P 90.

Interpel·lació al Govern sobre el model educatiu
300-00248/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 50, tinguda el 05.03.2020, DSPC-P 90.
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1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el 
Fons de Transició Justa
295-00171/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual 
s’estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu Plus, al 
Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i les normes 
financeres per als dits fons i per al Fons d’Asil i Migració, el Fons de 
Seguretat Interior i l’Instrument de gestió de les fronteres i els visats
295-00172/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.01.02. Proposicions de llei

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 valoració forense integral, per la lluita contra la violència 
masclista
202-00053/12

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 50, tinguda el 04.03.2020, DSPC-P 89.

APROVACIÓ DE L’ESMENA A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ

El Ple del Parlament, en la sessió 50, tinguda el 04.03.2020, DSPC-P 89, ha apro-
vat l’esmena a la totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa resta 
rebutjada. 
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista
202-00067/12

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 50, tinguda el 04.03.2020, DSPC-P 89.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 10.03.2020 al 16.03.2020).
Finiment del termini: 17.03.2020; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències 
d’atenció Primària a Premià de Mar
250-01110/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60277 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 05.03.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 60277)

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

1. Garantir a la població de Premià de Mar i les seves poblacions veïnes l’assis-
tència sanitària les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.

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

2. Estudiar la creació i construcció del centre d’urgències d’atenció primària 
(CUAP) a Premià de Mar.

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

3. Potenciar la col·laboració i la coordinació entre el Departament de Salut i 
l’Ajuntament de Premià de Mar, amb l’objectiu de redactar l’avantprojecte, el projec-
te bàsic i l’executiu, l’estudi de garantir la millor atenció a la ciutadania.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació

4. Garantir que els serveis oferts en l’atenció continuada i urgent al municipi 
superen els estàndards mínims marcats pel PLANUC.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències i 
atenció primària a Premià de Mar
250-01115/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60278 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 05.03.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 60278)

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

1. Garantir a la població de Premià de Mar i les seves poblacions veïnes l’assis-
tència sanitària les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.

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

2. Estudiar la creació i construcció del centre d’urgències d’atenció primària 
(CUAP) a Premià de Mar.

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

3. Potenciar la col·laboració i la coordinació entre el Departament de Salut i 
l’Ajuntament de Premià de Mar, amb l’objectiu de redactar l’avantprojecte, el projec-
te bàsic i l’executiu, l’estudi de garantir la millor atenció a la ciutadania.

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

4. Garantir que els serveis oferts en l’atenció continuada i urgent al municipi 
superen els estàndards mínims marcats pel PLANUC.
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Proposta de resolució sobre la presentació dels informes de la 
Central de Balanços
250-01120/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60279 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 05.03.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 60279)

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

1. Presentar els informes de la Central de Balanços en els 3 mesos posteriors 
a l’aprovació d’aquesta proposta de l’activitat dels centres sanitaris de Catalunya 
corresponent a l’any 2018, conforme a les dinàmiques pròpies dels processos legals 
d’aprovació de comptes anuals.

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

2. Presentar els informes econòmics i financers d’activitat contractada pel Cat-
Salut amb proveïdors en nom de la transparència i el dret d’accés a la informació i 
el bon govern.

Proposta de resolució sobre la presentació dels informes de la 
Central de Resultats
250-01121/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60280 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 05.03.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 60280)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a publicar al web de l’Observatori del 
Sistema de Salut els informes de la Central de Resultats corresponents a l’any 2018 
a la pàgina web del Servei Català de la Salut.
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Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de la 
maquinària de diagnòstic i tractament oncològic donada per la 
Fundació Amancio Ortega als hospitals catalans
250-01138/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60281 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 05.03.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 60281)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a programar la do-
tació de les màquines de diagnòstic i tractament oncològic en el marc dels convenis 
específics amb la Fundació Amancio Ortega, i la seva posada en funcionament al 
servei dels pacients.

Proposta de resolució sobre la inseguretat a Calafell
250-01139/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60273 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 04.03.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 60273)

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

Reforçar, d’acord amb la distribució d’efectius que, per a tot el territori català, 
permetin les noves convocatòries d’accés al cos de Mossos d’Esquadra que actual-
ment s’estan celebrant, el nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra assig-
nats a l’Àrea Bàsica Policial Baix Penedès per millorar la seguretat al municipi de 
Calafell (Baix Penedès).

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

Implementar els acords de la junta local de seguretat del municipi de Calafell 
(Baix Penedès) a través de la Mesa de Coordinació Operativa.
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Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica 
policial del Prat de Llobregat
250-01143/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60274 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 04.03.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 60274)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició del punt 1 

Destinar els recursos necessaris, inclosos els pressupostaris, amb l’objectiu 
d’ampliar la plantilla de Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) el Prat 
de Llobregat, d’acord amb la distribució d’efectius que, per a tot el territori català, 
permetin les noves convocatòries d’accés al cos de Mossos d’Esquadra que actual-
ment s’estan celebrant.

Proposta de resolució sobre l’explosió en una empresa química de 
Tarragona el 14 de gener de 2020
250-01144/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60276 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 04.03.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 60276)

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

Realizar una o auditoría de alcance general del estado de la planta química en 
cuestión y de los polígonos que integran la Química de Tarragona, y presentarla en 
sede parlamentaria dentro del plazo de 90 días.

Proposta de resolució sobre la manca d’infermeres a les comarques 
de Lleida
250-01151/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60282 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 05.03.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 60282)

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

D’addició d’un nou punt
Traslladar al sistema universitari la previsió d’un increment de necessitats de 

professionals de la infermeria, d’acord amb les conclusions del Fòrum de Diàleg 
Professional, i tenint en compte els rols assistencials que desenvolupen i els que hau-
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ran de desenvolupar, per tal que es valori la possibilitat d’augmentar les places de 
grau en les universitats públiques de Catalunya.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició

1. Traslladar al sistema universitari la demanda d’ampliar l’oferta de places pú-
bliques del grau en infermeria de la Universitat de Lleida per garantir que es puguin 
cobrir les places que es quedaran vacants en els propers anys a les comarques de 
Lleida.

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

2. Impulsar millores de la qualitat de l’ocupació per als professionals de la in-
fermeria de les zones rurals o amb baixa densitat de població per evitar una fuga de 
professionals cap a nuclis urbans o cap a altres comunitats autònomes.

Proposta de resolució sobre la necessitat de dotar el Cos de Mossos 
d’Esquadra de la indumentària adequada per als dies de pluja
250-01156/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60275 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 04.03.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 60275)

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

Continuar dotant als agents del cos de Mossos d’Esquadra de la indumentària 
adequada per adaptar-se a les condicions meteorològiques de qualsevol indret del 
territori d’acord amb les necessitats operatives existents i amb els estàndards poli-
cials europeus.

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

De modificació del punt 2 
Destinar una partida pressupostària suficient i amb caràcter obert i ampliable, 

per fer efectiva la dotació d’aquesta indumentària.

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

El Departament d’Interior informarà de les novetats que es vagin produint a tra-
vés de la pàgina web i es compareixerà en seu parlamentària quan se sol·liciti ac-
tualitzar la informació sobre el desenvolupament del projecte.
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Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pla urgent per 
a cobrir les vacants de pediatres a Salt
250-01164/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60283 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 05.03.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 60283)

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

1. Implementar un pla urgent per cobrir les vacants de pediatria de l’àrea de Salt.

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

2. Presentar davant la Comissió de Salut l’estudi de càrregues de pediatria.

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

3. Dur a terme un seguiment dels indicadors de les càrregues dels professionals 
de l’EAP Salt.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a 
atenuar la greu situació del servei d’urgències de l’Hospital General 
de Sant Boi de Llobregat
250-01165/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 58516; 60284 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 05.03.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 58516)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del punt 1

1. Dotar dels recursos necessaris a l’Hospital General de Sant Boi de Llobregat, 
per fer front de forma immediata al col·lapse a la unitat d’urgències.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 60284)

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

1. Fer tots els canvis i prendre totes les mesures necessàries a l’Hospital General 
de Sant Boi de Llobregat, per millorar l’accessibilitat a la unitat d’urgències.
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Proposta de resolució sobre la manca de pediatres a Salt
250-01168/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60285 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 05.03.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 60285)

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

1. Assegurar la cobertura de les places de pediatria que han quedat descobertes 
a l’Àrea Bàsica de Salut de Salt. En cas que les places quedin descobertes, s’insta el 
Govern a recompensar econòmicament a l’equip de pediatria per l’augment de pa-
cients que tenen a causa de la no substitució de les baixes.

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

2. Presentar davant la Comissió de Salut l’estudi de càrregues de pediatria.

Proposta de resolució sobre l’assistència sanitària al Bruc
250-01169/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60286 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 05.03.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 60286)

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

1. Destinar els recursos necessaris per garantir que el consultori mèdic del Bruc 
compti amb els professionals necessaris per l’atenció a la població.

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

2. Disposar dels professionals sanitaris necessaris en la zona del Baix Llobregat 
Nord per garantir una bona accessibilitat i els temps d’espera.
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Proposta de resolució sobre la reordenació sanitària del Garraf
250-01170/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60287 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 05.03.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 60287)

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

1. Iniciar durant aquest any 2020 els estudis necessaris per a la planificació sa-
nitària dels recursos d’internament d’aguts i d’atenció sociosanitària i atendre així 
les necessitats de la població del Garraf.

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

2. A partir de les conclusions dels estudis per a la planificació sanitària iniciats 
al 2020 posar en funcionament els equipaments que es determinin necessaris.

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

3. Dur a terme les inversions i millores necessàries per al bon funcionament de 
tots els serveis que es presten al Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la tècnica farmacològica 
en l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs als centres 
d’atenció primària i d’atenció a la salut sexual i reproductiva
250-01171/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 60088).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.03.2020 al 13.03.2020).
Finiment del termini: 16.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’equilibri territorial i l’accés a les sales 
de cinema
250-01172/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 60023; 60089).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.03.2020 al 13.03.2020).
Finiment del termini: 16.03.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’increment de les instal·lacions 
esportives per a la pràctica del rugbi
250-01173/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 60090).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.03.2020 al 13.03.2020).
Finiment del termini: 16.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’esport català
250-01174/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 60091).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.03.2020 al 13.03.2020).
Finiment del termini: 16.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reclamació de la devolució de les 
subvencions percebudes per la Plataforma Proseleccions Esportives 
Catalanes
250-01175/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 60092).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.03.2020 al 13.03.2020).
Finiment del termini: 16.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la lluita contra la desinformació a 
Internet
250-01176/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 60093).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.03.2020 al 13.03.2020).
Finiment del termini: 16.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme 
Guasch i Darné, de Figueres
250-01177/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 60094).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.03.2020 al 13.03.2020).
Finiment del termini: 16.03.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la manca d’infermeres a les comarques 
de Tarragona
250-01178/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 60024; 60095).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.03.2020 al 13.03.2020).
Finiment del termini: 16.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Sant Cugat del 
Vallès
250-01179/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 60025; 60096).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.03.2020 al 13.03.2020).
Finiment del termini: 16.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de les línies de P3 a Girona
250-01180/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 60026; 60097).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.03.2020 al 13.03.2020).
Finiment del termini: 16.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Escola Portitxol, de 
Torroella de Montgrí
250-01181/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 60098).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.03.2020 al 13.03.2020).
Finiment del termini: 16.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució de solidaritat amb l’exvicepresident de la 
República de l’Equador Jorge Glas Espinel
250-01182/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 60027; 60099).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.03.2020 al 13.03.2020).
Finiment del termini: 16.03.2020; 10:30 h.



BOPC 566
9 de març de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 29 

Proposta de resolució sobre la retirada del Projecte de decret de la 
programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió als 
centres del Servei d’Educació de Catalunya
250-01183/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 60028; 60100).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.03.2020 al 13.03.2020).
Finiment del termini: 16.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció a la discapacitat a Calafell
250-01184/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 60101).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.03.2020 al 13.03.2020).
Finiment del termini: 16.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat de combatre 
l’antisemitisme
250-01185/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 60029; 60102).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.03.2020 al 13.03.2020).
Finiment del termini: 16.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per a 
establir un marc català de qualitat de les pràctiques
250-01186/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 60030; 60103).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.03.2020 al 13.03.2020).
Finiment del termini: 16.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Tremp
250-01187/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 60031; 60104).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.03.2020 al 13.03.2020).
Finiment del termini: 16.03.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’una línia de finançament per 
a petites i mitjanes empreses i autònoms del sector primari
250-01188/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 60032; 60105).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.03.2020 al 13.03.2020).
Finiment del termini: 16.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el relleu del síndic de greuges
250-01189/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 60033; 60106).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.03.2020 al 13.03.2020).
Finiment del termini: 16.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tercer fil ferroviari del Camp de 
Tarragona
250-01192/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 60107).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.03.2020 al 13.03.2020).
Finiment del termini: 16.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la gestió i el control dels habitatges de 
protecció oficial
250-01193/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 60034; 60108).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.03.2020 al 13.03.2020).
Finiment del termini: 16.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls del Pacte contra la crisi de 
preus
250-01194/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 60035; 60109).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.03.2020 al 13.03.2020).
Finiment del termini: 16.03.2020; 10:30 h.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya de suport als comitès 
d’empresa de Nissan
401-00029/12

LECTURA EN EL PLE

Sessió 50, 05.03.2020, DSPC-P 90

L’empresa Nissan, que forma part de l’aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, el se-
gon venedor de vehicles a escala mundial, és una multinacional que fabrica vehicles 
de passatgers, a més de vehicles comercials, a les plantes de Catalunya, i que ocupa 
tres mil treballadors i treballadores.

Durant el període 2017-2019, la finalització de la producció de diversos models 
ha fet minvar la producció, la qual cosa ha fet reduir, així mateix, els nivells d’ocu-
pació. Per aquest motiu, l’any 2019 la direcció de l’empresa i els representants dels 
treballadors i treballadores van acordar un expedient de rescissió de contractes que 
va afectar sis-centes persones.

Aquest acord es va signar amb el compromís de reorientar les plantes cap a nous 
productes. En aquest sentit, l’exemple més concret són les inversions acordades per 
a la nova planta de pintura a la Zona Franca, amb l’objectiu d’adaptar-la als nous 
requisits mediambientals. Aquestes inversions compten amb els ajuts concedits a 
la multinacional per la Generalitat a fi de reduir l’impacte econòmic de la inversió.

Durant les darreres setmanes, i malgrat els compromisos adquirits entre els re-
presentants dels treballadors i treballadores i la multinacional, s’ha anunciat la de-
cisió de donar per finalitzada al maig la fabricació del vehicle Mercedes, fet que 
comporta una nova retallada productiva.

Les incerteses que es generen, fruit d’un entorn d’inestabilitat internacional, jun-
tament amb canvis tecnològics i energètics disruptius que afecten el sector de l’auto-
mòbil, col·loquen Nissan a Catalunya en una situació precària i molt crítica. A més, 
l’empresa ha de fer front a les perspectives de transformació del sector de l’auto-
moció a Catalunya, que inexorablement requereixen la reducció de les emissions 
de CO2. Així mateix, l’impacte negatiu que poden suposar decisions dràstiques a 
Nissan repercutirà directament en tot el parc de proveïdors i empreses auxiliars, 
que, en conjunt, aglutinen més de vint mil treballadors i treballadores del sector de 
l’automoció.

El Parlament de Catalunya expressa el seu suport a les treballadores i els treba-
lladors de Nissan davant la incertesa del futur de les diferents plantes i demana que 
Nissan mantingui la base de les seves operacions industrials a Catalunya, cercant 
solucions per tal de garantir la continuïtat de la producció de vehicles a la Zona 
Franca.

D’altra banda, el Parlament de Catalunya demana que la part social participi acti-
vament en la negociació entre els governs i la direcció de l’empresa, amb la voluntat 
explícita d’intentar trobar una solució satisfactòria, d’evitar la pèrdua dels llocs de 
treball i de complir els acords previs, reconeixent el gran esforç que els treballadors 
i les treballadores han fet els darrers anys.

Palau del Parlament, 5 de març de 2020
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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 els motius del cessament de dos 
subdirectors generals de la Direcció General de Protecció Civil
354-00258/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esperanza García González, del SP PPC (reg. 58633).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 04.03.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’aplicació del Decret llei 
17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés 
a l’habitatge
354-00261/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC (reg. 60408).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Territori, 04.03.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les actuacions dels cossos de seguretat 
durant el desnonament del Bloc Llavors, de Barcelona
354-00262/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC (reg. 60410).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 04.03.2020.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
Afectades Subvencions al Lloguer davant la Comissió de Territori 
perquè informi sobre la situació dels afectats
356-00721/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 58370).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 04.03.2020.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de 
Llogateres davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la 
renovació dels lloguers pel fons d’inversió immobiliari Lazora amb 
preus per damunt del preus de mercat
356-00724/12

SOL·LICITUD

Presentació: José Rodríguez Fernández, del GP ERC, Antoni Morral i Berenguer, 
del GP JxCat, Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units, Susanna Segovia Sánchez, 
del GP CatECP, Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC (reg. 58435).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 04.03.2020.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Protecció 
Civil davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els motius 
del cessament de la subdirectora general de Programes en Protecció 
Civil i del subdirector general de Coordinació i Gestió d’Emergències
356-00729/12

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs (reg. 
59125).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 04.03.2020.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Administració de 
Seguretat davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el criteri 
i l’actuació de la Direcció General d’Administració de Seguretat amb 
relació als talls de l’avinguda de la Meridiana, de Barcelona
356-00731/12

SOL·LICITUD

Presentació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units (reg. 59206).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 04.03.2020.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del fons d’inversió 
immobiliari Lazora davant la Comissió de Territori perquè informi 
sobre la situació provocada per la renovació de lloguers en edificis 
d’habitatges de la seva propietat
356-00736/12

SOL·LICITUD

Presentació: José Rodríguez Fernández, del GP ERC, Antoni Morral i Berenguer, 
del GP JxCat, Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units, Susanna Segovia Sánchez, 
del GP CatECP, Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC (reg. 59369).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 04.03.2020.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència d’una representació de Dincat amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
353-00549/12

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’Ignasi Velasco, director i coordinador 
de la Fundació Privada Catalana per a l’Esport, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
353-00673/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de l’esport i l’ac-
tivitat física de Catalunya», el 03.03.2020.

Compareixença en ponència de Pere Sust, president de la Fundació 
Catalana per a l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport 
i l’activitat física de Catalunya
353-00676/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de l’esport i l’ac-
tivitat física de Catalunya», el 03.03.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
353-00691/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de l’esport i l’ac-
tivitat física de Catalunya», el 03.03.2020.
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Compareixença en ponència de Rafel Niubò i Baqué, ex-secretari 
general de l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i 
l’activitat física de Catalunya
353-00695/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de l’esport i l’ac-
tivitat física de Catalunya», el 03.03.2020.

Compareixença en ponència de Joan Anton Camuñas Feijoo, ex-
secretari general de l’Esport, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
353-00696/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de l’esport i l’ac-
tivitat física de Catalunya», el 03.03.2020.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

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

Encàrrec del despatx de la consellera d’Empresa i Coneixement al 
conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
330-00217/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 60547 / Coneixement: 05.03.2020

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència de la consellera d’Empresa i Coneixement, des del dia 4 de 
març fins al dia 8 de març de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarre-
garà del despatx del seu Departament el conseller de Polítiques Digitals i Adminis-
tració Pública.

Ben cordialment,

Barcelona, 2 de març de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 40/2020, de 2 de març, d’encàrrec del despatx de la consellera 
d’Empresa i Coneixement al conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública 
des del dia 4 de març fins al dia 8 de març de 2020, és publicat al DOGC 8077, del 4 
de març de 2020.
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4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Pressupost del Parlament de Catalunya per al 2020
230-00007/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 50, 04.03.2020, DSPC-P 89

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de març de 2020, ha debatut el dic-
tamen de la Mesa Ampliada relatiu al pressupost del Parlament per al 2020.

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 37.3.g del Reglament del Parla-
ment, ha adoptat els acords següents: 

a) Aprovar el pressupost del Parlament de Catalunya per al 2020. (tram. 230-
00007/12).

b) Aprovar l’article següent dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2020: 

»1. Els romanents resultants de la liquidació del pressupost del Parlament són 
recursos financers propis d’aquesta institució, l’aplicació dels quals, per a atendre 
necessitats del Parlament, correspon a la Mesa.

»2. La Tresoreria de la Generalitat ha de lliurar les dotacions pressupostàries de 
la secció pa, servei pressupostari PA 01, trimestralment, de manera anticipada i en 
ferm, i a nom del Parlament.

»3. La Mesa del Parlament pot acordar modificacions de crèdit de la secció 
PA, servei pressupostari PA 01, sense limitacions, la qual cosa ha de comunicar al 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i pot acordar criteris de 
vinculació dels crèdits diferents dels que estableix aquesta llei.»

Palau del Parlament, 4 de març de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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Pressupost del Parlament de Catalunya per al 2020

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte
Import  
article

Import total 
i per capítol

TOTAL PRESSUPOST  PARLAMENT DE CATALUNYA (PA01)   62.980.337,42

1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL    32.938.544,74

  10   ALTS CÀRRECS   8.470.545,61  

    100   Alts càrrecs 8.470.545,61    

    1000001 Retribucions bàsiques 5.745.255,05    

    1000002 Retribucions complementàries 2.725.290,56    

           

  11   PERSONAL EVENTUAL   1.410.090,27  

    110   Personal eventual 1.410.090,27    

    1100001 Retribucions bàsiques 917.510,32    

    1100002 Retribucions complementàries 492.579,95    

           

  12   PERSONAL FUNCIONARI   18.075.408,86  

    120   Retribucions bàsiques 12.929.382,12    

    1200001 Retribucions bàsiques 12.929.382,12    

    121   Retribucions complementàries 5.008.084,46    

    1210001 Retribucions complementàries 5.008.084,46    

    125   Substitucions i eventualitats de 
personal funcionari 137.942,28    

    1250001 Retribucions bàsiques 97.285,74    

    1250002 Retribucions complementàries 40.656,54    

           

  15   INCENTIUS AL RENDIMENT I 
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES   90.000,00  

    151   Activitats extraordinàries 90.000,00    

    1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 90.000,00    

           

  16   ASSEGURANCES I COTITZACIONS 
SOCIALS   4.612.500,00  

    160   Quotes socials 4.612.500,00    

    1600001 Seguretat Social 4.608.000,00    

    1600004 Altres règims de previsió social 4.500,00    

           

  17   PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS 
SOCIALS   280.000,00  

    172   Altres prestacions socials 280.000,00    

    1720001 Prestacions complementàries 280.000,00    

         

Correcció d'errades de publicació
Correcció d'errades
El pressupost del Parlament de Catalunya per al 2020, publicat a la pàgina 37, ha estat modificat en el BOPC 571, a la pàgina 5.
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte
Import  
article

Import total 
i per capítol

2     DESPESES CORRENTS DE BÉNS  
I SERVEIS     10.575.585,88

           

  20   LLOGUERS I CÀNONS   412.550,64  

    200   Lloguers i cànons de terrenys, 
béns naturals, edificis i altres 
construccions 117.000,00    

    2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, 
béns naturals, edificis i altres 
construccions 117.000,00    

    201   Lloguers i cànons de material 
transport 42.634,35    

    2010001 Lloguers i cànons de material de 
transport 42.634,35    

    202   Lloguers i cànons d’equips per 
a procés de dades, programari i 
reprografia 226.533,86    

    2020001 Lloguers i cànons d’equips per a 
procés de dades 218.547,86    

    2020002 Lloguers d’equips reprografia i  de 
fotocopiadores 7.986,00    

    203   Lloguers i cànons d’altre 
immobilitzat material 26.382,43    

    2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 
material 26.382,43    

           

  21   CONSERVACIÓ I REPARACIÓ   1.500.577,56  

    210   Conservació, reparació i manteniment 
terrenys, béns naturals, edificis i 
altres construccions 1.050,00    

    2100001 Conservació, reparació i manteniment 
de terrenys, béns naturals, edificis i 
altres construccions 1.050,00    

    211   Conservació, reparació i 
manteniment material transport 3.000,00    

    2110001 Conservació, reparació i manteniment 
material transport 3.000,00    

    212   Conservació, reparació i 
manteniment d’equips procés de 
dades, programari i reprografia 704.010,15    

    2120001 Conservació, reparació i manteniment 
d’equips per a procés de dades 237.973,62    

    2120002 Conservació, reparació i manteniment 
equips reprografia i fotocopiadores 51.000,00    

    2120003 Manteniment aplicacions 
informàtiques 415.036,53    

    213   Conservació, reparació i 
manteniment d’altre immobilitzat 
material 738.747,91    

    2130001 Conservació, reparació i manteniment 
d’altre immobilitzat material 738.747,91    
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte
Import  
article

Import total 
i per capítol

    214   Altres despeses de conservació, 
reparació i manteniment 53.769,50    

    2140001 Altres despeses de conservació, 
reparació i manteniment 53.769,50    

           

  22   MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I 
ALTRES   4.662.107,68  

    220   Material d’oficina 186.900,00    

    2200001 Material ordinari no inventariable 132.000,00    

      2200002 Premsa, revistes, llibres i altres 
publicacions 54.900,00    

    221   Subministraments  666.096,10    

    2210001 Aigua i energia 399.646,10    

      2210002 Combustible per a mitjans de 
transport 24.200,00    

      2210003 Vestuari 41.000,00    

    2210005 Productes farmacèutics i analítiques 3.500,00    

    2210006 Compres de mercaderies i matèries 
primeres 15.000,00    

    2210089 Altres subministraments 182.750,00    

    222   Comunicacions 377.502,64    

    2220001 Despeses postals, missatgeria i altres 
similars 14.000,00    

    2220003 Comunicacions mitjançant serv. veu i 
dades adquirits altres entitats 363.502,64    

    223   Transports 18.000,00    

    2230001 Transports 18.000,00    

    224   Despeses d’assegurances 112.775,00    

    2240001 Despeses d’assegurances 112.775,00    

    225   Tributs 400,00    

    2250001 Tributs 400,00    

    226   Despeses diverses 955.950,00    

    2260001 Exposicions, certàmens i altres 
activitats promoció 18.150,00    

    2260002 Atencions protocol·làries i 
representatives 41.000,00    

    2260005 Organització reunions i conferències 50.000,00    

    2260006 Oposicions i proves selectives 28.000,00    

    2260007 Publicacions i edictes als diaris 
oficials 8.000,00    

    2260011 Formació dels empleats públics 78.000,00    

    2260039 Despeses per serveis bancaris 1.000,00    

    2260040 Inscripció com a soci o altra figura a 
organismes o a entitats de caràcter 
associatiu 4.620,00    

    2260089 Altres despeses diverses 727.180,00    

    227   Treballs realitz. persones físiques  
o jurídiques 1.377.630,96    

    2270001 Neteja i sanejament 677.593,96    

    2270005 Estudis i dictàmens 18.000,00    
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
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    2270008 Intèrprets i traductors 57.000,00    

    2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i 
destrucció 10.868,00    

    2270089 Altres treballs realitzats per persones 
físiques o jurídiques 614.169,00    

    228   Serveis informàtics 966.852,98    

    2280002 Serveis informàtics realitzats per 
altres entitats 600.852,98    

    2280003 Solucions TIC CTTI - Serveis 
recurrents 366.000,00    

           

  23   INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 
SERVEI   3.778.600,00  

    230   Dietes, locomoció i trasllats 192.000,00    

    2300001 Dietes, locomoció i trasllats 192.000,00    

    231   Altres indemnitzacions 3.586.600,00    

    2310001 Altres indemnitzacions 3.586.600,00    

           

  24   DESPESES DE PUBLICACIONS   221.750,00  

    240   Despeses de publicacions 221.750,00

2400001 Despeses de publicacions 221.750,00

4     TRANSFERÈNCIES CORRENTS     16.138.200,00

           

  48   A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE 
FI DE LUCRE I ALTRES ENS 
CORPORATIUS   16.138.200,00  

    482   A altres institucions sense fi de lucre 16.138.200,00    

4820001 A altres institucions sense fi de lucre 
i a altres ens corporatius 3.000,00

    4820006 A grups parlamentaris 16.135.200,00    

           

           

6     INVERSIONS REALS     3.318.006,80

  61   INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS   1.259.177,40  

    610   Inversions en edificis i altres 
construccions 1.259.177,40    

    6100001 Inversions en edificis i altres 
construccions per compte propi 1.259.177,40    

  62   INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE   846.200,00  

    620   Inversions en maquinària, 
instal·lacions i utillatge 846.200,00    

    6200001 Inversions en maquinària i utillatge 312.300,00    

    6200004 Inversions en instal·lacions tècniques 
i altres instal·lacions 533.900,00    
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  64   INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS   390.000,00  

    640   Inversions en mobiliari i estris 390.000,00    

    6400001 Inversions en mobiliari i estris 390.000,00    

           

  65   INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS 
DE DADES I TELECOMUNICACIONS   169.000,00  

    650   Inversions en equips de procés de 
dades i telecomunicacions 169.000,00    

    6500001 Inversions en equips de procés de 
dades 169.000,00    

           

  67   INVERSIONS EN ALTRE 
IMMOBILITZAT MATERIAL   37.000,00  

    670   Inversions en altre immobilitzat 
material 37.000,00    

    6700001 Fons bibliogràfic 17.000,00    

    6700002 Altre immobilitzat material 20.000,00    

           

68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT 
INTANGIBLE   616.629,40

    680   Inversions en immobilitzat intangible 616.629,40    

    6800002 Inversions en aplicacions informàtiques 1.000,00    

    6800005 Desenvolupament sistemes informació 615.629,40    

8     VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS     10.000,00

  83   CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I 
BESTRETES FORA DEL SECTOR 
PÚBLIC   10.000,00  

    830   Concessió de préstecs i bestretes 
fora del sector públic 10.000,00    

      8300001 Préstecs i bestretes concedits al 
personal 10.000,00    
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Pressupost del Síndic de Greuges per al 2020
230-00008/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 50, 04.03.2020, DSPC-P 89

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de març de 2020, d’acord amb 
l’article 87 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, i la dis-
posició addicional vint-i-vuitena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fis-
cals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en esta-
bliments turístics, ha aprovat el projecte de pressupost del Síndic de Greuges per al 
2020 (tram. 230-00008/12).

Palau del Parlament, 4 de març de 2020
La secretària tercera, Laura Vílchez Sánchez; el president, Roger Torrent i Ramió

Pressupost del Síndic de Greuges per al 2020
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TOTAL PRESSUPOST     6.817.143,83

1 REMUNERACIONS DE PERSONAL     5.947.413,83

           

  10     ALTS CÀRRECS   376.411,53  

  100   Alts càrrecs 376.411,53    

    1000001 Retribucions bàsiques 163.707,43    

    1000002 Retribucions complementàries 212.704,10    

           

  11     PERSONAL EVENTUAL   2.092.302,95  

  110   Personal eventual 2.092.302,95    

    1100001 Retribucions bàsiques 522.970,44    

    1100002 Retribucions complementàries 1.569.332,51    

           

  12     PERSONAL FUNCIONARI   2.528.499,35  

  120   Retribucions bàsiques 867.941,92    

    1200001 Retribucions bàsiques 867.941,92    

  121   Retribucions complementàries 1.660.557,43    

    1210001 Retribucions complementàries 1.602.418,60    

    1210003 Altres millores retributives 58.138,83    

           

  15     INCENTIUS AL RENDIMENT I 

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

 

100,00

 

  150   Incentius al rendiment  100,00    

    1500001 Productivitat 100,00    

    151   Activitats extraordinàries 0,00    

    1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 0,00    

           

  16   ASSEGURANCES I COTITZACIONS 

SOCIALS

 

950.000,00

 

    160   Quotes socials 950.000,00    

    1600001 Seguretat Social 950.000,00    
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  17   PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS 

SOCIALS

 

100,00

 

    171   Aportacions a plans de pensions  100,00    

    1710001 Aportacions a plans de pensions 100,00    

           

2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS  I  

SERVEIS

   

805.230,00

           

  20   LLOGUERS I CÀNONS   16.300,00  

    200   Lloguers i cànons de terrenys, 

béns naturals, edificis i altres 

construccions 100,00

   

    2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, 

béns naturals, edificis i altres 

construccions 100,00

   

    201   Lloguers i cànons de material de 

transport 10.000,00

   

    2010001 Lloguers i cànons de material de 

transport 10.000,00

   

    202   Lloguers i cànons d’equips per 

a procés de dades, programari i 

reprografia 6.100,00

   

    2020001 Lloguers i cànons equips procés 

dades 100,00

   

    2020002 Lloguers equips reprografia i 

fotocopiadores 6.000,00

   

    203   Lloguers i cànons d’altre 

immobilitzat material 100,00

   

    2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 

material 100,00

   

           

  21   CONSERVACIÓ I REPARACIÓ   81.500,00  

    210   Conservació, reparació i 

manteniment de terrenys, 

béns naturals, edificis i altres 

construccions 25.000,00

   

    2100001 Conservació, reparació i manteniment 

de terrenys, béns naturals, edificis i 

altres construccions 25.000,00

   

    212   Conservació, reparació i 

manteniment equips procés de 

dades, programari i reprografia 54.500,00

   

    2120001 Conservació, reparació i manteniment 

equips procés dades 10.000,00

   

    2120002 Conservació, reparació i manteniment 

d’equips reprografia i fotocopiadores 500,00
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    2120003 Manteniment aplicacions 

informàtiques 44.000,00

   

    214   Altres despeses de conservació, 

reparació i manteniment 2.000,00  

 

    2140001 Altres despeses de conservació, 

reparació i manteniment 2.000,00  

 

           

  22   MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I 

ALTRES   663.330,00

 

    220   Material d’oficina 19.000,00    

    2200001 Material ordinari no inventariable 3.500,00    

    2200002 Premsa, revistes, llibres i altres 

publicacions 15.500,00

   

    221   Subministraments  68.100,00    

    221000140 Aigua 58.500,00    

    221000160 Energia 4.500,00    

    2210002 Combustible per a mitjans transport 0,00    

    2210003 Vestuari 100,00    

    2210089 Altres subministraments 5.000,00    

    222   Comunicacions 81.000,00    

    2220001 Despeses postals, missatgeria i altres 

similars 67.000,00

   

    2220002 Comunicacions mitjançant ser. veu i 

dades adquirits entitats Generalitat 0,00

   

    2220003 Comunicacions mitjançant serv.veu i 

dades adquirits altres entitats 14.000,00

   

    224   Despeses d’assegurances 9.000,00    

    2240001 Despeses d’assegurances 9.000,00    

    225   Tributs 100,00    

    2250001 Tributs 100,00    

    226   Despeses diverses 166.500,00    

    2260002 Atencions protocol·làries i 

representatives 1.000,00

   

    2260003 Publicitat, difusió i campanyes 

institucional 45.000,00

   

    226000440 Honoraris 7.900,00    

    226000450 Sentències 100,00    

    2260005 Organització reunions i conferències 28.000,00    

    2260006 Oposicions i proves selectives 10.000,00    

    2260009 Funcionament consells i òrgans  

col·legiats 42.400,00

   

    2260011 Formació del personal propi 15.000,00    

    2260033 Desenvolupament programes 

seguretat i salut laborals en el treball 

per prevenció de riscos laborals 7.000,00

   

    2260039 Despeses de serveis bancaris 100,00    

      2260089 Altres despeses diverses 10.000,00    
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    227   Treballs realitzats per persones 

físiques o jurídiques 293.630,00

   

    2270001 Neteja i sanejament 123.000,00    

    2270002 Seguretat 18.000,00    

    2270005 Estudis i dictàmens 125.630,00    

    2270008 Intèrprets i traductors 7.000,00    

    2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i 

destrucció 1.000,00

   

    2270013 Treballs tècnics 7.000,00    

    2270089 Altres treballs realitzats per altres 

empreses 12.000,00

   

    228   Serveis informàtics 26.000,00    

    2280003 Solucions TIC CTTI - Serveis 

recurrents 26.000,00

   

  23   INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 

SERVEI

 

35.100,00

 

    230   Dietes, locomoció i trasllats 35.000,00    

    2300001 Dietes, locomoció i trasllats 35.000,00    

    232   Ajuts menjar 100,00    

    2320001 Ajuts menjar 100,00    

    233   Fons d’acció social 0,00    

    2330001 Fons d’acció social 0,00    

           

  24   DESPESES DE PUBLICACIONS   9.000,00  

    240   Despeses de publicacions 9.000,00    

    2400001 Despeses de publicacions 9.000,00    

           

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS     11.000,00

           

  49   A L’EXTERIOR   11.000,00  

    490   A l’exterior 11.000,00    

    4900001 A l’exterior 11.000,00    

             

               

6 INVERSIONS REALS     49.500,00

           

  61   INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS   4.000,00

 

    610   Inversions en edificis i altres 

construccions 4.000,00  

 

    6100001 Inversions en edificis i altres 

construccions 4.000,00  

 

           

  62   INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, 

INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

 

2.000,00

 

    620   Inversions en maquinària, 

instal·lacions i utillatge 2.000,00
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    6200001 Inversions en maquinària i utillatge 2.000,00    

           

  64   INVERSIONS EN MOBILIARI I 

ESTRIS

 

1.000,00

 

    640   Inversions en mobiliari i estris 1.000,00    

    6400001 Inversions en mobiliari i estris 1.000,00    

           

  65   INVERSIONS EN EQUIPS 

DE PROCÉS DE DADES I 

TELECOMUNICACIONS   23.118,00

 

    650   Inversions equips procés de dades i 

telecomunicacions 23.118,00  

 

    6500001 Inversions equips procés de dades 23.118,00    

           

  67   INVERSIONS EN ALTRE 

IMMOBILITZAT MATERIAL   1.500,00

 

    670   Inversions en altre immobilitzat 

material 1.500,00  

 

    6700001 Fons Bibliogràfic 1.400,00    

    6700002 Altre immobilitzat material 100,00    

           

  68   INVERSIONS EN IMMOBILITZAT 

INTANGIBLE   17.882,00

 

    680   Inversions en altre immobilitzat 

intangible 17.882,00  

 

    6800002 Inversions en aplicacions 

informàtiques 17.882,00  

 

               

           

8 VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 4.000,00 4.000,00 4.000,00

           

  83   CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I 

BESTRETES FORA DEL SECTOR 

PÚBLIC   4.000,00

 

    830   Concessió de préstecs i bestretes 

fora del sector públic 4.000,00  

 

    8300001 Préstecs i bestretes concedits al 

personal 4.000,00  
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