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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de modificació de la Llei 13/2006, de prestacions socials de 
caràcter econòmic
202-00054/12

APROVACIÓ

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

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 14 de juny de 2019, a proposta 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, un cop escoltada la Junta de 
Portaveus i d’acord amb l’article 138 del Reglament, ha acordat de tramitar direc-
tament i en lectura única la Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2006, de 
prestacions socials de caràcter econòmic (tram. 202-00054/12).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia 
i l’article 138 del Reglament del Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de modificació de la Llei 13/2006, de prestacions socials de 
caràcter econòmic

Preàmbul
La protecció de l’Administració catalana que reben els infants i joves tutelats té 

data de caducitat. Quan els joves que han estat tutelats per l’Administració a causa 
de llur situació familiar assoleixen la majoria d’edat, de sobte es troben totalment 
desprotegits.

El Govern i el Parlament de Catalunya, conscients de la situació d’extrema vul-
nerabilitat del jovent extutelat, durant els darrers anys ha regulat sobre aquest as-
sumpte.

La Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, 
crea una prestació de dret subjectiu, de caràcter temporal, equivalent a l’indicador 
de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), per a atendre situacions de necessitat 
dels joves que han estat tutelats per l’Administració. Aquesta prestació s’aplica dels 
divuit als vint-i-un anys, i es reconeix amb excepcions als nois i noies que han estat 
tutelats durant un període de, com a mínim, tres anys, que segueixen un programa 
d’inserció i que viuen de manera autònoma fora del nucli familiar amb un màxim 
d’ingressos.

L’article 152 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència, regula el suport posterior a l’emancipació o a la majo-
ria d’edat i estableix que l’organisme competent –en aquest cas, la Direcció Gene-
ral d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)– ha de facilitar l’orientació, la 
formació i el suport necessaris als joves extutelats que en arribar a la majoria d’edat, 
l’emancipació o l’habilitació d’edat ho sol·liciten, sempre que compleixin els requi-
sits establerts pels programes d’autonomia personal.

La prestació, doncs, anava dirigida només a joves amb un temps de tutela supe-
rior als tres anys. Però la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, adminis-
tratives, financeres i del sector públic, va obrir la possibilitat que poguessin ésser 
perceptors de la prestació, per un període de tres mesos, els joves que, tot i estar 
tutelats en arribar a la majoria d’edat, no complissin el requisit d’haver estat tutelats 
tres anys o més.

Posteriorment, la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives, va allargar el període de la prestació per a aquests joves, que va 
passar de tres mesos a sis mesos, i al maig del 2015 es va començar a fer efectiva.
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L’Àrea de Suport als Joves Extutelats gestiona la prestació i acompanya el suport 
econòmic amb programes específics per a ajudar els joves extutelats en el procés 
d’emancipació. Aquest suport es concreta amb diferents programes d’habitatge, d’in-
serció sociolaboral, d’acompanyament jurídic i de suport psicològic.

D’altra banda, la normativa sobre la renda mínima d’inserció establia que el jo-
vent extutelat podia tenir accés a aquesta renda mínima a partir dels divuit anys, 
si es quedava sense cap mena d’ingrés. Però en els darrers anys hi ha hagut canvis 
evidents en el país que han convertit l’emancipació en un objectiu cada vegada més 
difícil d’assolir per a tot el jovent, també per als joves extutelats: l’eventualitat i pre-
carietat del mercat de treball, l’increment del preu de l’habitatge i l’encariment de 
l’accés als estudis fan que sigui molt difícil que una persona de divuit anys pugui 
sortir-se’n per si sola.

Paral·lelament, el col·lectiu de joves extutelats també ha patit dos canvis clars que 
s’han sumat a aquestes dificultats generals. Per una banda, hi ha més població jove 
tutelada durant menys de tres anys pel sistema de protecció a la infància a Catalunya 
que, quan compleix divuit anys, queda al carrer o amb un ajut de sis mesos com a 
màxim, i amb processos d’inserció laboral o amb estudis a mig cursar. Per una altra 
banda, la renda mínima d’inserció ha quedat eliminada a partir de l’entrada en vigor 
de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, sense que la 
dita llei reguli el manteniment de l’excepció que es feia amb la renda mínima d’in-
serció per a permetre accedir a aquest tipus de garantia d’ingressos mínims al jovent 
extutelat, des dels divuit anys, si quedava sense cap tipus d’ingrés.

Els joves extutelats estan en una situació d’una vulnerabilitat especial, ja que ge-
neralment no disposen de suport familiar ni de recursos en el procés de transició a 
la vida adulta. Per això és un col·lectiu amb un alt risc d’exclusió social i econòmi-
ca, tal com han destacat diferents estudis tant a Catalunya com en l’àmbit europeu.

Aquesta llei de modificació, doncs, es planteja amb la voluntat d’adaptar el marc 
legal que regula la prestació per als joves extutelats i per a mantenir la voluntat de 
les institucions catalanes d’oferir aquest suport especial i específic a aquest col·lec-
tiu, i de fer-ho amb vies adaptades a les noves realitats.

Article únic. Modificació de l’article 19 de la Llei 13/2006
Es modifica l’article 19 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials 

de caràcter econòmic, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 19. Prestació per a joves extutelats
»1. Es crea una prestació de dret subjectiu, de caràcter temporal, per a atendre 

situacions de necessitat dels joves que han estat tutelats per l’organisme públic com-
petent en matèria de protecció de menors de la Generalitat. Aquesta prestació és 
aplicable als joves extutelats des dels divuit anys i fins que en compleixin vint-i-tres.

»2. Quan els joves extutelats fan vint-i-un anys, abans de prorrogar-los la presta-
ció, l’òrgan públic competent de la Generalitat ha de fer una avaluació individualit-
zada sobre llur evolució en els tres anys anteriors per a garantir que es compleixen 
els objectius establerts pel programa d’inserció que segueixen i la resta de requisits 
necessaris per a tenir dret a la prestació, fixats per l’apartat 3.

»3. Tenen dret a ésser beneficiaris de la prestació regulada per aquest article els 
joves que compleixen, de manera cumulativa, els requisits següents: 

»a) Trobar-se sota tutela de l’organisme competent en matèria de protecció a la 
infància.

»b) Haver estat sota la tutela a què fa referència la lletra a durant un any com a 
mínim.

»c) Seguir el programa d’inserció establert per l’òrgan competent i vinculat a uns 
objectius específics.

»d) Viure d’una manera autònoma i fora del nucli familiar.
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»e) No disposar d’uns ingressos iguals o superiors a una vegada i mitja l’indica-
dor de renda de suficiència.

»4. Els programes d’inserció han d’ésser actualitzats anualment i incloure els 
recursos específics necessaris per a assegurar un projecte d’emancipació dels jo-
ves extutelats, la valoració professionalitzada del seguiment que en fan els joves i 
la comunicació a l’Administració competent de qualsevol canvi en els requisits de 
la prestació.

»5. Els joves que compleixen tots els requisits establerts pels apartats 1 i 3, ex-
cepte el d’haver estat tutelats durant un període d’un any com a mínim, tenen dret 
a la prestació temporal limitada a una durada de dotze mesos. Els joves extutelats 
que, complint la resta de requisits, hagin deixat d’ésser tutelats en l’any immediata-
ment anterior a l’assoliment de la majoria d’edat, si se n’ha constatat la situació de 
vulnerabilitat i exclusió social com a resultat de llur retorn al nucli d’origen, poden, 
excepcionalment, accedir als programes d’autonomia personal i, per tant, tenir dret 
a la prestació per a joves extutelats, amb les limitacions que escaiguin.

»6. La quantia de la prestació per a joves extutelats és l’equivalent a l’indicador 
de renda de suficiència i es percep en pagaments mensuals.

»7. La prestació per a joves extutelats es pot incrementar amb altres prestacions 
econòmiques o complementar-se amb prestacions de serveis de l’Administració de 
la Generalitat que tinguin per finalitat la formació, la integració social i la plena in-
serció dels joves en el mercat de treball.

»8. Són causes d’extinció de la prestació per a joves extutelats, a més de les esta-
blertes amb caràcter general, les següents: 

»a) Dur a terme una activitat laboral remunerada amb una retribució igual o su-
perior a una vegada i mitja l’indicador de renda de suficiència.

»b) Abandonar el programa d’inserció o no seguir-ne les pautes.
»c) Complir vint-i-tres anys.
»d) Deixar de viure d’una manera autònoma i fora del nucli familiar.»

Disposicions finals

Primera. Habilitació pressupostària
Els preceptes que comporten la realització de despesa amb càrrec als pressupos-

tos de la Generalitat produeixen efecte al partir del primer dia de l’entrada en vigor 
de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici immediatament posterior a l’en-
trada en vigor d’aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Butlletí Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

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

i Ramió
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1.10. Acords i resolucions

Resolució 448/XII del Parlament de Catalunya, sobre el projecte 
de construcció de l’Institut Escola Pere Lliscart, de l’Hospitalet de 
Llobregat
250-00707/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 363)

Al BOPC 363, pàgina 17

On hi diu: 
«b) Incloure una partida en el pressupost de la Generalitat del 2020 [...]»

Hi ha de dir: 
«b) Incloure una partida en el pressupost de la Generalitat del 2019 [...]»

On hi diu: 
«c) Intensificar [...], el segon trimestre del 2020.»

Hi ha de dir: 
«c) Intensificar [...], el segon trimestre del 2019.»

On hi diu: 
«d) Assegurar [...] inici del curs 2021-2022.»

Hi ha de dir: 
«d) Assegurar [...] inici del curs 2020-2021.»
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de l’esport de Catalunya
202-00009/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 40604; 40638; 40966).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.06.2019 al 26.06.2019).
Finiment del termini: 27.06.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
202-00031/12

Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a 
refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
202-00032/12

TRAMITACIÓ CONJUNTA EN UN SOL PROCEDIMENT

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 18 de juny de 2019, escoltada 

la Junta de Portaveus, ha acordat que el text base dels treballs de la ponència sigui 
la Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria 
de tributs cedits per l’Estat (tram. 202-00031/12), a la qual s’hauran de dirigir, en el 
seu cas, les esmenes a l’articulat per part dels grups o els diputats. 

Això no exclou que la Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació le-
gislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits (tram. 
202-00032/12) figuri com a document de treball de la ponència i que el grup propo-
nent pugui articular les seves esmenes si ho desitja a partir d’aquest text.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 40587; 40605; 40639).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2019 al 28.06.2019).
Finiment del termini: 01.07.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament de les mesures de 
seguretat als túnels de Vallvidrera
250-00811/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 40588; 40640).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2019 al 28.06.2019).
Finiment del termini: 01.07.2019; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 40589; 40606; 40641).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2019 al 28.06.2019).
Finiment del termini: 01.07.2019; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 40590; 40607; 40642).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2019 al 28.06.2019).
Finiment del termini: 01.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Agenda 2030
250-00814/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 40591; 40609; 40643).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2019 al 28.06.2019).
Finiment del termini: 01.07.2019; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 40592; 40610; 40644).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2019 al 28.06.2019).
Finiment del termini: 01.07.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la seguretat als barris i les 
urbanitzacions de Calafell
250-00816/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 40593; 40611; 40645).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2019 al 28.06.2019).
Finiment del termini: 01.07.2019; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 40594; 40612; 40646).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2019 al 28.06.2019).
Finiment del termini: 01.07.2019; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 40595; 40613; 40647).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2019 al 28.06.2019).
Finiment del termini: 01.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la televisió digital terrestre
250-00819/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 40596; 40614; 40648).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2019 al 28.06.2019).
Finiment del termini: 01.07.2019; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 40597; 40615; 40649).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2019 al 28.06.2019).
Finiment del termini: 01.07.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el CAP Sant Pere, de Reus
250-00821/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 40598; 40616; 40650).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2019 al 28.06.2019).
Finiment del termini: 01.07.2019; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 40599; 40617; 40651).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2019 al 28.06.2019).
Finiment del termini: 01.07.2019; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 40600; 40618; 40652).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2019 al 28.06.2019).
Finiment del termini: 01.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el canvi curricular en la formació 
professional
250-00824/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 40601; 40619; 40653).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2019 al 28.06.2019).
Finiment del termini: 01.07.2019; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 40602; 40620; 40654).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2019 al 28.06.2019).
Finiment del termini: 01.07.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la pacificació de l’autovia C-31 a 
Castelldefels
250-00826/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 40603; 40621; 40655).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2019 al 28.06.2019).
Finiment del termini: 01.07.2019; 10:30 h.

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

Projecte del Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-
2022
259-00001/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 41007).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2019 al 28.06.2019).
Finiment del termini: 01.07.2019; 10:30 h.

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2019, sobre 
Infraestructures.cat, corresponent als exercicis del 2012, el 2013 i el 
2014
256-00027/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 40949).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 21.06.2019; 10:30 h.
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge
300-00149/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 40935 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.06.2019

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 de juny 
de 2019, amb el text següent: 

– Sobre les polítiques d’habitatge.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre el pla d’acció dels departaments davant 
l’emergència climàtica
300-00150/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 41008 i 41150 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.06.2019 i Mesa 

del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament 
del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el pla d’acció dels diversos 
Departaments del Govern front a l’emergència climàtica, per tal que sigui substan-
ciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 de juny de 2019, amb el 
text següent: 

– Sobre el pla d’acció transversal del Govern front a l’emergència climàtica.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Interpel·lació al Govern sobre la salut mental i l’atenció al suïcidi 
juvenil
300-00151/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 41121 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.06.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la In-
terpel·lació al Govern sobre salut mental i atenció al suïcidi juvenil, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 de juny, amb el 
text següent: 
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– Sobre la salut mental i l’atenció al suïcidi juvenil.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre el foment de la llengua de signes 
catalana
300-00152/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 41122 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.06.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre el foment de la llengua de signes catalana, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 
de juny de 2019, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació al foment de la llengua de signes 
catalana?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre la crisi ecològica i els conflictes 
ambientals i territorials
300-00153/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 41133 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.06.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 
160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre crisi 
ecològica i conflictes ambientals i territorials al país, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 juny de 2019, amb el text se-
güent: 

–  Sobre crisi ecològica i conflictes ambientals i territorials al país.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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Interpel·lació al Govern sobre els casos de corrupció a Catalunya
300-00154/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 41135 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.06.2019

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

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre els casos de corrupció a Catalunya, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 de juny de 2019, 
amb el text següent: 

– Sobre els casos de corrupció a Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2019
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre les accions que perjudiquen la 
convivència
300-00155/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 41136 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.06.2019

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

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre les accions en perjudici de la convivència, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 de juny de 
2019, amb el text següent: 

– Sobre les accions en perjudici de la convivència.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2019
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «La qualitat de l’aire a 
Catalunya: dèficits i recomanacions»
360-00017/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 365)

En el BOPC 365, a la pàgina 25

On hi diu: «A tramitar per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.»

Hi ha de dir: «A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.»
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Reunions dels òrgans del Parlament durant l’agost del 2019
395-00075/12

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 18 de juny de 2019, atès l’ar-
ticle 104 del Reglament, ha acordat: 

1. Deixar en suspens entre els dies 16 i 31 d’agost de 2019 els terminis parlamen-
taris, sense que això alteri el caràcter hàbil de l’esmentat període.

2. No tenir sessions ordinàries de Mesa i Junta de Portaveus durant el període 
esmentat a l’apartat 1.

3. No tenir sessions ordinàries del Ple del Parlament entre els dies 16 i 31 d’agost, 
encara que formin part del període de sessions, sens perjudici que es pugui convo-
car una sessió si es produeixen supòsits que ho justifiquen, i que durant el període 
comprès entre els dies 1 i 15 d’agost, la Diputació Permanent asseguri la continuïtat 
de la cambra.

4. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris i al Govern.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença d’una representació dels autors de l’informe de 
l’Observatori de la Pimec «Connectivitat als polígons industrials de 
Catalunya» davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública per a presentar-lo
357-00263/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de Polítiques Digitals i Adminis-
tració Pública, tinguda el 18.06.2019, DSPC-C 286.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 34

CONVOCADA PER AL 26 DE JUNY DE 2019

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

Ple del Parlament, el 26 de juny de 2019, a les 10.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (article 

49.2 del Reglament).
3. Decret llei 9/2019, del 21 de maig, de mesures urgents en matèria de conten-

ció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya en l’àmbit de la penyora. Tram. 203-00017/12. 
Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret 
llei (text presentat: BOPC 347, 6 i 355, 14; dictamen del Consell de Garanties Esta-
tutàries: BOPC 364, 4).

4. Decret llei 10/2019, del 28 de maig, del procediment d’integració de centres 
educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat. Tram. 203-00018/12. Govern 
de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text 
presentat: BOPC 355, 16).

5. Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular. Tram. 
202-00005/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de totalitat (text presentat: 
BOPC 46, 8).

6. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge. Tram. 300-00149/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre el pla d’acció dels departaments davant l’emer-
gència climàtica. Tram. 300-00150/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la salut mental i l’atenció al suïcidi juvenil. 
Tram. 300-00151/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre el foment de la llengua de signes catalana. Tram. 
300-00152/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la crisi ecològica i els conflictes ambientals i 
territorials. Tram. 300-00153/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre els casos de corrupció a Catalunya. Tram. 300-
00154/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre les accions que perjudiquen la convivència. 
Tram. 300-00155/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les universitats. Tram. 
302-00116/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de les uni-
versitats públiques. Tram. 302-00118/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la indústria i la inversió. 
Tram. 302-00122/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació.
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16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva. Tram. 
302-00117/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les conclusions del dic-
tamen de l’ONU sobre els presos polítics catalans. Tram. 302-00119/12. Grup Par-
lamentari Republicà. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el seu rumb polític. 
Tram. 302-00120/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les forces i els cossos de 
seguretat. Tram. 302-00121/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació. 

Palau del Parlament, 21 de juny de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió

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 del conseller d’Interior al conseller de 
Polítiques Digitals i Administració Pública
330-00130/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 40955 / Coneixement: 20.06.2019

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 del conseller d’Interior, el dia 18 de juny de 2019, mentre 
romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el con-
seller de Polítiques Digitals i Administració Pública.

Cordialment,

Barcelona, 17 de juny de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 136/2019, de 17 de juny, d’encàrrec del despatx del conseller 
d’Interior al conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública el dia 18 de juny de 
2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7899A, del 18 de juny 
de 2019.
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Encàrrec del despatx de la consellera de Cultura al conseller de 
Polítiques Digitals i Administració Pública
330-00131/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 40956 / Coneixement: 20.06.2019

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència de la consellera de Cultura, el dia 18 de juny de 2019, men-
tre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el 
conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública.

Cordialment,

Barcelona, 17 de juny de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 135/2019, de 17 de juny, d’encàrrec del despatx de la consellera 
de Cultura al conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública el dia 18 de juny 
de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7899A, del 18 de 
juny de 2019.

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència a la 
consellera d’Empresa i Coneixement
330-00132/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 40957 / Coneixement: 20.06.2019

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, els 
dies 18 i 19 de juny de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del 
despatx del seu Departament i de les seves atribucions la consellera d’Empresa i 
Coneixement.

Cordialment,

Barcelona, 17 de juny de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 134/2019, de 17 de juny, d’encàrrec del despatx de la conselle-
ra de la Presidència i portaveu del Govern a la consellera d’Empresa i Coneixement els 
dies 18 i 19 de juny de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 
7899A, del 18 de juny de 2019.
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