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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.15.

Mocions

Moció 79/XII del Parlament de Catalunya, sobre el món local
302-00095/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 30, 08.05.2019, DSPC-P 50

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de maig de 2019, d’acord amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre el món local (tram. 302-00095/12), presentada per la diputada Marta Moreta
Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 37648), pel Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 37681) i
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 37684).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

Llei de governs i finançament locals
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure una nova llei de governs locals i de finançament local, mitjançant el Consell de Governs Locals i amb
el consens de les entitats municipalistes, un cop s’hagin constituït els nous ens locals
sorgits de les eleccions municipals.
Educació
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reconèixer l’obligació de pagar les subvencions als trenta-sis ajuntaments catalans que van presentar una reclamació pel deute contret, pendent d’abonar, per la
gestió del servei de les llars d’infants del municipi, tal com estableix la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de gener del 2018.
b) Establir de manera immediata un calendari de pagament i de restitució dels
saldos pendents per concepte del finançament endarrerit de les partides destinades
al foment i funcionament de les llars d’infants municipals no retornades als ajuntaments des del 2012, i també de les que no han estat substituïdes per les subvencions
de les diputacions provincials, i actuar amb lleialtat institucional i transparència en
el compliment dels terminis de pagament fixats.
c) Estudiar la dotació dels recursos necessaris per a les llars d’infants municipals
que incorporin una nova línia a mig curs escolar per adaptar-se a les necessitats de
la població.
d) Ampliar l’oferta pública de formació professional, especialment de la modalitat dual, d’acord amb les necessitats formatives del territori, i garantir-ne la gratuïtat.
Salut
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Presentar-li, perquè sigui validat pel Ple, un decret llei d’accessibilitat al sistema sanitari que permeti abordar el problema de les llistes d’espera i establir temps
d’espera garantits; tenir un compromís de transparència mitjançant la publicació semestral de les llistes desglossades per centre i tipus d’intervenció a la web del Servei Català de la Salut amb format de dades obertes, i vetllar per l’equitat territorial.
b) Dotar amb els recursos necessaris un pla de xoc per a reduir el volum de les
llistes d’espera quirúrgiques, de proves diagnòstiques i de visita a especialistes.
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c) Recuperar els serveis d’atenció continuada als centres d’atenció primària, que
van reduir serveis per efecte de les retallades, i reobrir i dotar de professionals els
ambulatoris municipals tancats.
d) Garantir que els municipis turístics disposen dels recursos necessaris durant
el període d’estiu per a atendre els pacients.
Serveis socials
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Habilitar la partida necessària en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a la construcció de noves residències, centres de dia i pisos tutelats de titularitat pública d’acord amb les necessitats existents a tot el territori.
b) Atorgar 3.500 noves prestacions econòmiques vinculades a residència amb
l’objectiu de reduir, durant l’any 2019, la llista d’espera de persones per a aconseguir
una plaça pública i que en l’actualitat supera les 18.400 persones que tenen el dret
reconegut a una plaça residencial, i poder activar les 5.000 places lliures que hi ha a
Catalunya, en compliment de la prestació econòmica vinculada al servei a què fa referència la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència, i garantir l’aplicació
correcta del protocol de gestió i procediment d’elaboració del Programa individual
d’atenció (PIA) en tots els casos.
c) Garantir als ajuntaments el funcionament dels centres especials de treball i
d’educació especial, i donar compliment de manera immediata al pagament del 50%
i el 55% del salari mínim interprofessional a les persones amb discapacitat física i
amb dificultats especials, segons que correspongui, que treballen als centres especials de treball, tal com ha estat acordat i amb el finançament per mitjà de la Conferència Sectorial d’Ocupació.
d) Aprovar la realització d’una auditoria independent sobre l’aplicació de la renda
garantia de ciutadania tenint en compte la gravetat de la situació i la urgència de complir plenament la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.
e) Resoldre les sol·licituds de la renda garantida de ciutadana dins el termini que
estableix la Llei 14/2017, tenint en compte que els ajuntaments són l’administració
que rep més queixes dels ciutadans.
Habitatge
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a concertar amb el món local l’estratègia per a lluitar contra els problemes de l’habitatge a partir de l’aprovació del
Pla territorial sectorial d’habitatge de Catalunya i de les línies d’actuació i l’objectiu
que defineixi aquest pla, de la manera següent:
1r. Mantenint i potenciant la via del consens en les modificacions legislatives
que es facin.
2n. Dotant de recursos l’Administració local, que ha d’atendre les situacions més
crítiques en matèria d’habitatge, per tal que les accions que se li encarreguin tinguin
una contraprestació econòmica.
3r. Donant suport i potenciant de manera especial el treball conjunt amb els municipis i la lluita contra els habitatges buits i ocupats sense títol habilitant, i creant,
de manera urgent, la taula interdepartamental que ha de coordinar la lluita contra
aquests problemes.
Seguretat
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Incrementar el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra mitjançant la convocatòria de noves promocions, de manera que s’arribi al nombre acordat per la Junta
de Seguretat de Catalunya.
b) Garantir que les noves promocions de mossos d’esquadra que hagin complert
el curs de formació s’incorporin prioritàriament a seguretat ciutadana, a patrullatge

1.15. Mocions

6

BOPC 333
13 de maig de 2019

preventiu, per lluitar contra l’increment de fets delictius, sobretot de robatoris a domicilis, i posant especial atenció a les urbanitzacions allunyades dels nuclis urbans
dels municipis.
c) Crear, per tal de facilitar la reposició de policies locals, molt afectades pel decret
de jubilacions anticipades, un curs específic a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i garantir places necessàries per a tots els candidats, que en permetin la ràpida
incorporació als municipis, i en qualsevol cas assegurar aquesta incorporació d’efectius al juny del 2020, com a molt tard.
d) Destinar els recursos econòmics necessaris per a invertir en equipament,
equips, vestuari i manteniment dels materials imprescindibles per al bon funcionament del Cos de Bombers.
e) Desenvolupar els instruments adequats per a augmentar la qualitat de les investigacions contra les agressions sexuals i les violències masclistes, i millorar els
instruments de prevenció i la qualitat d’atenció a les víctimes, especialment en
els entorns i les zones d’oci.
f) Facilitar als municipis la instal·lació de càmeres de videovigilància, com a elements de prevenció passiva per a facilitar la dissuasió i la identificació, sobretot als
municipis que no disposen d’un cos de policia local, tal com ha aprovat recentment
la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya del Tribunal Superior de Justícia, mitjançant la signatura de convenis amb el Departament
d’Interior.
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Exigir el desenvolupament i la posada en marxa de manera immediata dels
programes de cooperació amb els ens locals de Catalunya destinats al progrés i
l’equilibri territorial, dels quals el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC)
esdevé l’eina principal de cooperació de la Generalitat amb els ens locals per a la
construcció d’equipaments i serveis que eviten la despoblació i fomenten l’equilibri
territorial.
b) Convocar urgentment el PUOSC per tal de fer front a les inversions de manteniment i serveis (clavegueram, col·lectors d’aigües residuals, etc.) dels ajuntaments, i vetllant perquè s’incloguin criteris de sostenibilitat ambiental i participació comunitària.
c) Aprovar un pla de xoc de camins anual, amb una dotació suficient per a fer
front a les necessitats dels diversos camins públics existents. Aquesta dotació s’ha de
concretar i fer efectiva amb l’aprovació dels propers pressupostos de la Generalitat.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2019
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 80/XII del Parlament de Catalunya, sobre la cooperació amb
l’Administració local
302-00098/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 30, 08.05.2019, DSPC-P 50

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de maig de 2019, d’acord amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre la cooperació amb l’Administració local (tram. 302-00098/12), presentada pel
diputat Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 37624), pel
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 37650) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 37678).
1.15. Mocions
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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) Efectuar al més aviat possible, mitjançant l’establiment d’un calendari efectiu i les mesures de transparència necessàries, el pagament del deute acumulat que
manté actualment la Generalitat amb els ajuntaments, tant de l’exercici actual com
dels anteriors, amb el compromís del Govern de complir d’ara endavant, sense més
demora, els períodes de pagament acordats amb el món local.
b) Adquirir el compromís inequívoc d’exercir plenament les competències relatives a l’àmbit local i de dotar-les de les partides pressupostàries suficients, amb la
garantia que els veïns rebran uns serveis als quals tenen dret i que els ajuntaments
no hauran d’assumir despeses que no els corresponen pel fet de no voler-los deixar
desatesos.
c) Efectuar de manera immediata el pagament dels saldos pendents amb els ajuntaments en concepte de finançament endarrerit de les llars d’infants i assumir el
compromís de complir els terminis de pagament que s’hi fixin.
d) Fer una anàlisi per municipi i, si escau, per barris, de la situació de les infraestructures, els hospitals, els centres educatius, els centres d’atenció primària i altres
equipaments compromesos i no executats, i presentar, un cop aprovada la dotació
pressupostària corresponent, un calendari d’execució i finançament per tal de complir al més aviat possible aquests compromisos.
e) Activar programes de finançament i cofinançament amb l’objectiu d’iniciar
plans d’actuació als municipis i als barris destinats a millorar l’urbanisme i les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania.
f) Iniciar una anàlisi integral de la situació dels municipis i barris de Catalunya,
amb la utilització de tècniques quantitatives i qualitatives i indicadors demogràfics,
econòmics, urbanístics, educatius i socials, per tal d’obtenir dades que puguin ordenar el territori tenint en compte el risc d’exclusió o vulnerabilitat. Amb els resultats
d’aquesta anàlisi s’ha de dotar un fons d’emergència per a atendre les necessitats de
les zones més vulnerables.
g) Recuperar el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya. S’hi han d’afegir criteris clars de sostenibilitat i facilitar la participació comunitària dels projectes, per tal
d’afavorir la competitivitat territorial i l’impuls al reequilibri, el millorament d’equipaments municipals destinats a serveis públics, les infraestructures destinades a la
generació i l’impuls de l’activitat i les accions de prevenció de riscos naturals.
h) Crear un fons d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges.
i) Reactivar i ampliar instruments de cooperació local que prevegin actuacions
integrals, a partir del Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial de la Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes
i viles que requereixen una atenció especial.
j) Continuar treballant, mitjançant les juntes locals de seguretat i amb els òrgans de coordinació amb els ajuntaments, en l’impuls de les actuacions necessàries
i coordinades entre Mossos d’Esquadra i altres forces i cossos de seguretat –el Cos
Nacional de Policia, la Guàrdia Civil i les policies locals–, amb l’objectiu de prevenir, analitzar i actuar sobre qualsevol fet delictiu que es produeixi, d’acord amb les
dades delinqüencials actuals. Mantenir la col·laboració amb els ajuntaments per a
prevenir els robatoris als domicilis, alguns amb força, o qualsevol altre fet delictiu,
especialment als municipis amb un nombre important d’urbanitzacions i sense un
cos de policia local propi.
Palau del Parlament, 8 de maig de 2019
La secretària quarta, Adriana Delgado i Herreros; el president, Roger Torrent
i Ramió
1.15. Mocions
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Moció 81/XII del Parlament de Catalunya, sobre la relació de la
Generalitat amb els governs locals
302-00100/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 30, 08.05.2019, DSPC-P 50

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de maig de 2019, d’acord amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre la seva relació amb els governs locals (tram. 302-00100/12), presentada per la
diputada Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar (reg. 37626), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 37680) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 37682).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat:
a) La derogació immediata i urgent de la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, i l’aprovació d’una llei de règim
i finances locals que reforci l’autonomia local i que garanteixi un sistema de finançament estable i proporcional a unes competències definides dels ens locals perquè puguin desenvolupar les polítiques públiques amb garanties de qualitat i transparència.
b) La modificació de la regla de la despesa per tal que no s’apliqui als ajuntaments que tinguin els comptes sanejats, és a dir, que tinguin superàvit o equilibri
pressupostari i un baix nivell de deute, i estiguin complint el pagament als proveïdors en menys de trenta dies.
c) El desenvolupament dels instruments necessaris per a permetre als ajuntaments amb demanda residencial acreditada de limitar les pujades de preu dels lloguers.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Establir, durant el juny del 2019, un calendari de pagament als ajuntaments,
planificar un programa de reconeixement del deute de cada ens local, mitjançant un
conveni, i liquidar-lo durant el període 2019-2020, incloent-hi la recuperació de les
aportacions de la Generalitat als consorcis, tal com està establert.
b) Reactivar i ampliar a municipis de menys de dos mil habitants els instruments
de cooperació local, com la Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, dotant d’un mínim de 100 milions
d’euros el Fons de Foment del Programa Barris i Àrees Urbanes d’Atenció Especial,
i reactivar la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions
amb dèficits urbanístics, prestant una atenció especial a la lluita contra la depredació
del territori, l’especulació immobiliària i la implantació de grans centres comercials
fora de les trames urbanitzades.
3. El Parlament de Catalunya, pel que fa a les polítiques d’habitatge, insta el Govern a:
a) Dedicar tots els recursos necessaris a les meses d’emergència social, amb l’objectiu de donar sortida a les llistes d’espera que porten les persones a una situació
de gran vulnerabilitat, d’acord amb la Moció 4/XII, sobre les polítiques d’habitatge,
aprovada pel Ple del Parlament al juliol del 2018.
b) Simplificar els tràmits i facilitar recursos tècnics i econòmics per a tramitar
i aprovar les modificacions puntuals del planejament urbanístic que promoguin els
ajuntaments per a fer possible l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà
consolidat, complint els objectius definits per les legislacions de sòl, d’urbanisme i
1.15. Mocions
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d’habitatge, vinculats al dret a l’habitatge digne i als principis de desenvolupament
territorial i urbà sostenibles entorn de la cohesió social necessària als nuclis urbans,
tal com estableixen els articles 3.3.a del Reial decret llei 7/2015; 3.2 i 57.6 del Decret
llei 1/2010, i 3 de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge.
c) Treballar de manera conjunta i coordinada amb el Govern d’Espanya, les diputacions provincials i les administracions locals per a impulsar programes i polítiques que afavoreixin l’habitatge de lloguer assequible.
4. El Parlament de Catalunya, pel que fa a la lluita contra les violències masclistes, d’acord amb la Moció 32/XII, aprovada al desembre del 2018, insta el Govern a:
a) Destinar els recursos necessaris per a posar en marxa el 2019 vuit nous serveis
d’intervenció especialitzada en violències masclistes i arribar així als setze, per a
garantir l’equilibri territorial i l’assistència especialitzada.
b) Incorporar fons de la Generalitat i del Pacte d’estat contra la violència de gènere als recursos dels serveis d’informació i atenció a les dones per a garantir-ne un
increment del 35%, i incloure el desplegament reglamentari d’aquests serveis en el
II Programa d’intervenció integral contra les violències masclistes 2019-2022.
5. El Parlament de Catalunya, pel que fa als infants i joves immigrants no acompanyats o sense referents familiars, d’acord amb la Resolució 90/XII, sobre l’orientació política general del Govern, adoptada a l’octubre del 2018, insta el Govern a:
a) Presentar al Parlament, durant el juny del 2019, el pla interdepartamental, el
nou protocol i les mesures que està treballant per a l’acollida i l’acompanyament dels
infants i joves immigrants no acompanyats.
b) Assignar una dotació econòmica suficient per a desenvolupar l’Estratègia catalana d’acollida i integració dels joves i adolescents migrats, i establir el calendari
de les accions en coordinació amb el Govern d’Espanya i el món local en funció de
les responsabilitats de cada administració.
6. El Parlament de Catalunya, pel que fa al finançament de les escoles bressol,
d’acord amb la Resolució 90/XII, insta el Govern a:
a) Complir la disposició addicional 49 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, que estableix que el Govern ha
de recuperar la seva corresponsabilitat en el finançament del servei públic de les
escoles bressol municipals, ha de garantir un finançament de les escoles bressol que
cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i s’ha de
comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any,
d’acord amb els ajuntaments.
b) Restituir immediatament els saldos pendents pel concepte del finançament
endarrerit de les partides destinades al foment i el funcionament de les llars d’infants municipals no retornades als ajuntaments des del 2012, i també de les que no
hagin estat substituïdes per les subvencions de les diputacions provincials, i actuar
amb lleialtat institucional i transparència en el compliment dels terminis de pagament fixats.
c) Fomentar la tarifació social en funció de la renda familiar disponible bruta per
a garantir l’equitat en l’accés a aquest servei públic.
d) Equilibrar territorialment, el curs 2019-2020, l’oferta de places d’escola bressol, d’acord amb les necessitats educatives de cada municipi i tenint en compte
l’índex de desocupació del municipi, la renda familiar disponible bruta i el nivell
educatiu de les famílies, en corresponsabilitat amb els ajuntaments.
7. El Parlament de Catalunya, pel que fa a la gestió de l’aigua, insta el Govern a
tenir en compte els cabals que determina el Pla sectorial de cabals de manteniment
de les conques internes de Catalunya, aprovat per l’Acord de govern del 4 de juliol de
2006, i facilitar-ne informació.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar, amb prou dotació econòmica i en coordinació amb el món local, el Programa català de refugi, i assumir
el desenvolupament dels plans individuals d’atenció.
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9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme una nova convocatòria del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), amb objectius de cohesió
social i urbana, dotat amb un mínim de 250 milions d’euros per al període 20192023, per a complementar l’execució d’obres, serveis i infraestructures locals, millorar l’espai públic i facilitar les pràctiques comunitàries dutes a terme pel teixit
associatiu del barri o municipi.
Palau del Parlament, 8 de maig de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 82/XII del Parlament de Catalunya, sobre el transport sanitari i
els serveis d’emergències
302-00096/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 30, 09.05.2019, DSPC-P 51

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de maig de 2019, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre el transport sanitari i els serveis d’emergències (tram. 302-00095/12),
presentada pel diputat Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 37622), pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 37670), pel Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 37671) i pel Grup Parlamentari de
Ciutadans (reg. 37683).
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) Manifestar suport als treballadors del transport sanitari per la tasca que duen
a terme i per llurs reivindicacions laborals i de defensa d’un servei de qualitat.
b) Preparar el procés d’internalització de la gestió dels serveis de prestació del
transport sanitari de Catalunya. Una vegada finalitzades les adjudicacions actuals
s’ha d’iniciar, si no s’ha fet efectiu abans, la gestió i la provisió pública.
c) Complir els acords aprovats pel Parlament per mitjà de la Moció 17/XI, sobre el transport sanitari i l’atenció de les urgències i emergències mèdiques, i de la
Resolució 285/XI, sobre les actuacions per a un nou model de gestió del Sistema
d’Emergències Mèdiques, amb què s’insta el Govern a avançar cap a la gestió, titularitat i provisió públiques.
d) Iniciar un procés de debat amb els treballadors del transport sanitari i els
usuaris per a determinar les necessitats i peculiaritats dels diferents territoris, amb
l’objectiu de reforçar el servei i millorar-ne la qualitat.
e) Elaborar i trametre als grups i subgrups parlamentaris, en el termini de tres
mesos, un informe relatiu al servei de prestació del transport sanitari de titularitat
pública del període del 2015 al 2018, amb el contingut següent:
1r. Identificació de cada un dels expedients resolts a les empreses adjudicatàries,
amb la concreció de la causa de l’incompliment, les penalitats imposades i les quanties corresponents fetes efectives.
2n. Supòsits en què els incompliments es podrien transformar en una acció judicial per danys i perjudicis contra les empreses adjudicatàries.
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3r. Supòsits en què els incompliments i les penalitats imposades a les empreses
adjudicatàries poden ésser fonaments per a una acció d’extinció del contracte sense
indemnització per a aquestes empreses.
f) Rescindir el contracte amb les empreses adjudicatàries en els supòsits a què fa
referència el punt tercer de la lletra e i accionar judicialment en els supòsits a què fa referència el punt segon de la lletra e.
g) Assegurar que els plecs de prescripcions garanteixin:
1r. El dret a obtenir les mateixes retribucions per la mateixa feina feta, amb la
incorporació de la impossibilitat d’utilitzar contractes temporals que permeten unes
retribucions inferiors a les fixades pels convenis col·lectius sectorials aplicables.
2n. La limitació de la contractació temporal als contractes eventuals per circumstàncies de la producció i d’interinitat quan es donin les causes legals per a
aquestes modalitats.
3r. La incorporació, com a retribucions mínimes, de les retribucions fixades pels
convenis col·lectius sectorials i pel conveni col·lectiu del Sistema d’Emergències Mèdiques per a les mateixes funcions.
4t. La limitació de la subcontractació al mínim legal i, en tot cas, amb la garantia
que les condicions laborals siguin les mateixes que per als treballadors contractats
directament per les empreses adjudicatàries.
5è. La regulació com a incompliments de clàusules essencials del contracte de:
l’impagament de les retribucions durant dos mesos, l’incompliment de la normativa
de prevenció de riscos laborals, la utilització de contractes temporals expressament
limitats, la no realització dels descansos legals i la vulneració de drets fonamentals.
Per a acreditar que una conducta és constitutiva d’incompliment, a aquests efectes,
és suficient l’acta d’Inspecció de Treball o la resolució judicial ferma.
h) Garantir un sistema de control i transparència que permeti avaluar cada sis
mesos i exposar públicament:
1r. El compliment, per part de les empreses adjudicatàries, de totes les normes
i les prescripcions dels plecs.
2n. El compliment de les condicions laborals establertes pel conveni col·lectiu
aplicable i pels plecs i, d’una manera específica, els protocols de desinfecció.
3r. El compliment de totes les ofertes tècniques i econòmiques presentades per
les empreses adjudicatàries, per les quals van guanyar l’adjudicació dels lots que
gestionen, i, d’una manera expressa, l’antiguitat dels vehicles que s’utilitzen i el
manteniment mecànic d’aquests vehicles.
4t. El compliment de les isòcrones en el transport sanitari urgent.
5è. El compliment dels temps màxims d’espera en el transport sanitari no urgent,
i també l’acreditació per part de cada empresa del nombre i tipus d’unitats ofertes
per a aquest transport.
6è. El compliment dels diferents codis mèdics aplicables.
7è. La justificació dels temps d’espera superiors a dues hores dels usuaris del
transport sanitari no urgent.
i) Elaborar un informe que doni compte dels resultats del sistema de control i
transparència a què fa referència la lletra h, que inclogui com a annex els expedients
resolts que incorporin penalitats, i lliurar-ne una còpia, cada sis mesos, als grups i
subgrups parlamentaris. La persona titular del Departament de Salut ha de comparèixer anualment davant la Comissió de Salut del Parlament per a informar sobre
aquests resultats.
j) Garantir que, en finalitzar el procés de negociació del conveni col·lectiu
del Servei d’Emergències Mèdiques, la proposta retributiva de la part ocupadora
inclogui, com a mínim, els increments aprovats pel Decret llei 3/2019 i els drets
consolidats pel Conveni col·lectiu per als anys 2015-2017. Com a element de bona
fe en la negociació col·lectiva, i en compliment de l’esperit i la finalitat de l’article 6
del Conveni col·lectiu del Servei d’Emergències Mèdiques, fins que no s’arribi a un
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nou acord col·lectiu, el rebut de salaris del mes de juny, per a cada mesada i paga
extraordinària, ha d’incorporar un acompte que coincideixi amb l’increment fixat
pel Decret llei 3/2019.
k) Elaborar l’informe de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya sobre el model de transport sanitari integral i sobre l’aplicació d’aquest model
durant l’any 2019, amb els mateixos ítems que els usats per a elaborar el primer informe, publicat el 31 de maig de 2016, i lliurar-lo a la Comissió de Salut abans que
s’acabi l’any 2019.
Palau del Parlament, 9 de maig de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 83/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’europeisme
302-00097/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 30, 09.05.2019, DSPC-P 51

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de maig de 2019, d’acord amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre l’europeisme (tram. 302-00097/12), presentada per la diputada Susana Beltrán
García, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Ciutadans (reg. 37623, 37708 i 37724) i pel Grup Parlamentari de
Catalunya en Comú Podem (reg. 37676).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya dona suport a l’informe sobre ciutadania europea
de Maite Pagazaurtundua, del 12 de febrer de 2019, que demana que el 9 de maig,
Dia d’Europa, sigui festiu i se celebri a tota la Unió Europea, a fi de donar visibilitat
de manera comuna als moviments i les activitats cíviques a favor del que uneix els
ciutadans europeus.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Presentar-li en el termini d’un mes el Pla d’acció exterior i de relacions amb
la Unió Europea 2019-2022, per a debatre’l i fer-ne el seguiment. Aquest pla ha de
contenir, de forma detallada, les prioritats i els objectius per a cadascun dels quatre
anys que comprèn. Els objectius han d’estar associats a un pressupost, i el Parlament
ha de poder fer un seguiment anual del pla.
b) Presentar-li, amb relació al pla a què fa referència la lletra a, un informe anual
escrit sobre les actuacions associades al pressupost previst.
c) Comparèixer-hi, per mitjà del conseller competent, per a donar explicacions,
amb relació al pla a què fa referència la lletra a, sobre les actuacions associades al
pressupost previst.
d) Participar, d’acord amb la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de
relacions amb la Unió Europea, en la formació de la posició d’Espanya davant de la
Unió Europea, especialment davant el Consell de la Unió Europea, pel que fa a les
matèries en què la Generalitat té competències, com ara, entre d’altres, la salut,
l’educació, la cultura, l’agricultura i els afers socials. La participació de la Generalitat com a representant de totes les comunitats autònomes en la delegació d’Espanya
davant el Consell de la Unió Europea és una obligació i un deure envers els ciutadans de Catalunya.
e) Presentar-li anualment un informe escrit en què faci constar les actuacions que
ha dut a terme amb relació al que fa referència la lletra d.
1.15. Mocions

13

BOPC 333
13 de maig de 2019

3. El Parlament de Catalunya censura la reiterada opacitat i la manca de transparència del Govern en matèria d’acció exterior, tal com ha palesat l’òrgan de garantia
del dret d’accés a la informació pública del Parlament amb els diversos emparaments que ha concedit al Grup Parlamentari de Ciutadans.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a ésser el màxim de transparent
perquè els ciutadans puguin saber a què destina els recursos públics, i en particular
a respondre les sol·licituds d’informació emparades següents:
– 320-00129/12: relació exhaustiva de les activitats, les trobades i els informes
fets pel grup d’interès SGR LLC Government Relations Lobbying.
– 320-00350/12: relació detallada i còpia íntegra dels negocis jurídics, els actes
administratius o els actes de cooperació en què l’Institut de recherche sur l’auto
détermination des peuples et les indépendances nationales o l’empresa ISCA-AIDC
hagin participat, indicant-ne els càrrecs públics.
– 320-00542/12: informació relacionada amb el programa de visitants internacionals del Diplocat.
– 320-00543/12: còpia de l’informe final d’Independent Diplomat per a la Generalitat, i en particular per a la delegació dels Estats Units.
– 320-00544/12: còpia dels informes periòdics d’Independent Diplomat per a la
Generalitat, i en particular per a la delegació dels Estats Units.
– 320-00839/12: amb relació a totes les delegacions de la Generalitat a l’exterior
o les oficines sectorials a l’exterior, relació exhaustiva, detallada i diferenciada per
anys, des del 2012 fins ara, de: tots els actius físics, humans i immaterials, indicant-ne
el cost o valor monetari; les relacions contractuals, els convenis i els encàrrecs, indicant-ne el cost o valor monetari; els salaris, les retribucions i les compensacions
de directius, treballadors i proveïdors de serveis; la relació de llocs de treball; els
contractes, els encàrrecs i les subscripcions a mitjans de comunicació i premsa, indicant-ne el cost anual, i la relació de departaments o entitats de l’Administració de la
Generalitat a què ha prestat algun servei.
Palau del Parlament, 9 de maig de 2019
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 84/XII del Parlament de Catalunya, sobre la regulació dels
arrendaments urbans en el dret civil de Catalunya
302-00099/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 30, 09.05.2019, DSPC-P 51

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de maig de 2019, d’acord amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre la regulació dels arrendaments urbans en el dret civil de Catalunya (tram.
302-00099/12), presentada pel diputat Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari
Republicà, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar (reg. 37625), pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg.
37649) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 37685).
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 impulsar urgentment l’aprovació de
les mesures legislatives pertinents, en el marc del dret civil de Catalunya, per a permetre que Catalunya compti amb una regulació pròpia del contracte d’arrendaments
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urbans que superi les limitacions de la legislació estatal vigent. Aquesta regulació
ha de permetre:
a) Dotar els ajuntaments i els altres ens locals amb les eines necessàries per a
limitar l’increment dels preus del lloguer d’habitatges en zones de forta demanda
acreditada.
b) Disminuir a un màxim d’un mes les fiances dels contractes de lloguer per a ús
residencial i de dos mesos per a altres usos.
Palau del Parlament, 9 de maig de 2019
La secretària quarta, Adriana Delgado i Herreros; el president, Roger Torrent
i Ramió

1.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el millorament de la gestió de la
desaparició de persones i del suport a llurs familiars
300-00123/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 08.05.2019, DSPC-P 50.

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels centres especials de
treball
300-00124/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 08.05.2019, DSPC-P 50.

Interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral
300-00125/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 09.05.2019, DSPC-P 51.

Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la fibra òptica
300-00126/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 08.05.2019, DSPC-P 50.
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Interpel·lació al Govern sobre les vulneracions del dret de vot dels
ciutadans a l’exterior
300-00127/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 08.05.2019, DSPC-P 50.

Interpel·lació al Govern sobre el reconeixement del treball de cures i
la regularització del sector
300-00128/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 09.05.2019, DSPC-P 51.

Interpel·lació al Govern sobre la política de reconeixements i
condecoracions
300-00129/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 08.05.2019, DSPC-P 50.

Interpel·lació al Govern sobre la mobilitat en el territori
300-00130/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 09.05.2019, DSPC-P 51.

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat als pobles i les ciutats
300-00131/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 09.05.2019, DSPC-P 51.

1.20. Interpel·lacions

16

BOPC 333
13 de maig de 2019

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 mesures fiscals amb relació a l’impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
202-00051/12
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 30, tinguda el 09.05.2019, DSPC-P 51.
APROVACIÓ DE LES ESMENES A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ

El Ple del Parlament, en la sessió 30, tinguda el 09.05.2019, DSPC-P 51, ha aprovat
les esmenes a la totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa resta
rebutjada.

2.01.02. Proposicions de llei
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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 sobre la reducció del malbaratament alimentari
202-00001/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: SP CUP-CC; GP CatECP (reg. 36985; 37669).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 13.05.2019 al 22.05.2019).
Finiment del termini: 23.05.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
202-00023/12
PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 8 de maig de 2019, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei de protecció
d’oliveres monumentals (tram. 202-00023/12), d’acord amb l’article 120.1 i concordants del Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels diputats següents:
Grup Parlamentari de Ciutadans
Francisco Javier Domínguez Serrano
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Montserrat Macià i Gou
Grup Parlamentari Republicà
Irene Fornós Curto
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Jordi Terrades i Santacreu
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
David Cid Colomer
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Natàlia Sànchez Dipp
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alejandro Fernández Álvarez

Palau del Parlament, 8 de maig de 2019
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió,
Assumpta Escarp Gibert
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Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2001, del 28 de
desembre, de mesures fiscals i administratives
202-00041/12
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 30, tinguda el 09.05.2019, DSPC-P 51.
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.02.2019.
TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 14.05.2019 al 20.05.2019).
Finiment del termini: 21.05.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i
continentals
202-00055/12
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 30, tinguda el 09.05.2019, DSPC-P 51.
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 02.04.2019.
TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 14.05.2019 al
16.05.2019).
Finiment del termini: 17.05.2019; 10:30 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.11.

Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat

Procediment per a designar un senador o senadora que ha de
representar la Generalitat al Senat
280-00002/12
RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT PER LA QUAL ES
PROPOSA LA DESIGNACIÓ D’UN SENADOR PERQUÈ REPRESENTI LA
GENERALITAT AL SENAT

Presidència del Parlament

Faig constar que, d’acord amb l’article 174.3 i 4 del Reglament del Parlament i
els articles 4.5, 5.1 i 8.2 de la Llei 6/2010, del 26 de març, del procediment de designació dels senadors que representen la Generalitat al Senat, el Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar proposa la designació de Miquel Iceta i Llorens per3.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat
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què representi la Generalitat al Senat, d’acord amb l’article 61.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Palau del Parlament, 10 de maig de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el
Consell Català de l’Esport, corresponent al 2016
256-00024/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 37560).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 15.05.2019 al 21.05.2019).
Finiment del termini: 22.05.2019; 10:30 h.
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública
la renúncia de José Montilla Aguilera a la condició de senador
representant de la Generalitat al Senat
COMUNICACIÓ

Presidència del Parlament

Faig constar que, en data del 8 de maig de 2019, José Montilla Aguilera ha renunciat a la condició de senador representant de la Generalitat al Senat, càrrec per al
qual va ésser elegit pel Parlament en la sessió plenària tinguda el 4 de maig de 2018,
d’acord amb l’article 61.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, amb els articles 5 i
6 de la Llei 6/2010, del 26 de març, del procediment de designació dels senadors que
representen la Generalitat al Senat, i amb l’article 174 del Reglament del Parlament.
Palau del Parlament, 8 de maig de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02.

Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12
RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTADA

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 24.a del Reglament, es pren nota de la renúncia a la condició de diputada al Parlament de Catalunya, d’Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, amb efectes des del dia 9 de maig de 2019.
Palau del Parlament, 9 de maig de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió
N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
sobre el Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les
bones pràctiques tributàries
354-00114/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Anna Caula i Paretas, del GP ERC, Albert Batet i Canadell, del GP JxCat (reg. 36833).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.05.2019.
4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
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4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’Albert Rivera, president de Ciutadans Partit de la Ciutadania, davant la Comissió de Control de l’Actuació de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les
seves valoracions contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
i els seus professionals
356-00407/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 36350).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.05.2019.

Sol·licitud de compareixença de Josep-Ramon Sanromà i Celma,
conseller delegat de l’Institut Català de Finances, davant la Comissió
d’Economia i Hisenda perquè informi sobre l’acord de quitança
d’una part del deute que el Grupo Zeta tenia amb l’Institut Català de
Finances
356-00414/12
SOL·LICITUD

Presentació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC (reg. 37079).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.05.2019.

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

Compareixença de Josep Lago, president de S’Ha Acabat, davant la
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre els atacs,
les amenaces i les agressions que pateix l’entitat a les instal·lacions
de les universitats
357-00459/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 12, tinguda el
02.05.2019, DSPC-C 251.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
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Compareixença del director general d’Energia, Seguretat Industrial i
Seguretat Minera davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a
informar del seguiment de les instal·lacions de transport i distribució
d’energia elèctrica
357-00460/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 12, tinguda el
02.05.2019, DSPC-C 251.

4.55.

Activitat parlamentària

4.55.15.

Convocatòries

Sessió plenària 31
CONVOCADA PER AL 16 DE MAIG DE 2019

Presidència del Parlament.

D’acord amb els articles 72.2 i 3 i 174 del Reglament, us convoco a la sessió següent del Ple del Parlament, el 16 de maig de 2019, a les 9.15 h, al saló de sessions.
Ordre del dia

Procediment per a designar un senador o senadora que ha de representar la Generalitat al Senat. Tram. 280-00002/12. Designació.
Palau del Parlament, 10 de maig de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió

4.67.

Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputada
PRESENTACIÓ
Reg. 37980

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, diputada electa al Parlament de Catalunya en la XII legislatura, d’acord
amb el que estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia
a la condició de diputada.
I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corresponguin, signa aquest document.
Palau del Parlament, 9 de maig de 2019
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC

4.55.15. Convocatòries
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4.90.

Règim interior

4.90.05.

Pressupost del Parlament

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya
en data del 31 de juliol de 2018
237-00003/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 30, 08.05.2019, DSPC-P 50

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de maig de 2019, ha examinat el
compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31
de juliol de 2018 que ha presentat la Mesa Ampliada i, d’acord amb l’article 37.3.h
del Reglament del Parlament, i 139 dels Estatuts del règim i el govern interiors, ha
aprovat el dit compliment (tram. 237-00003/12).
Palau del Parlament, 8 de maig de 2019
La secretària quarta, Adriana Delgado i Herreros; el president, Roger Torrent
i Ramió
Informe sobre compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2018 a 31.07.2018. Estat d’execució

Capítol
1

2

4

6

8

Resultat

Disposicions

Obligacions
reconegudes
(OR)

% OR s/ PD

3.972.101,77
439.225,38
9.309.503,52
48.284,27
2.381.861,94
755.910,80
16.906.887,68

3.972.101,77
439.225,38
9.309.503,52
48.284,27
2.381.861,94
755.910,80
16.906.887,68

3.972.101,77
439.225,38
9.309.503,52
48.284,27
2.381.861,94
755.910,80
16.906.887,68

60,33%

399.982,12
1.466.932,27
3.803.633,66
4.046.900,00
633.000,00
10.350.448,05

385.491,17
1.288.156,98
2.535.425,51
2.527.962,55
421.979,62
7.159.015,83

385.491,17
1.288.156,98
2.535.425,51
2.527.962,55
421.979,62
7.159.015,83

200.871,70
532.590,85
1.316.299,70
2.527.962,55
43.260,86
4.620.985,66

44,65%

48
Resultat

18.655.188,45
18.655.188,45

11.551.188,44
11.551.188,44

11.551.188,44
11.551.188,44

11.551.188,44
11.551.188,44

61,92%

61
62
64
65
67
68
Resultat

609.550,00
1.720.095,07
60.000,00
90.000,00
36.500,00
131.000,00
2.647.145,07

431.721,40
1.320.624,45
32.591,94
33.731,31
13.286,42
12.810,88
1.844.766,40

431.721,40
1.320.624,45
32.591,94
33.731,31
13.286,42
12.810,88
1.844.766,40

210.122,71
724.722,16
22.415,54
33.731,30
13.125,83
12.810,88
1.016.928,42

38,42%

83
Resultat

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00%

59.688.896,97

37.461.858,35

37.461.858,35

34.095.990,20

57,12%

Article

Pressupost
definitiu (PD)

Autoritzacions

10
11
12
15
16
17
Resultat

7.077.649,10
793.900,74
15.283.788,05
55.000,00
4.143.683,27
672.094,24
28.026.115,40

20
21
22
23
24
Resultat
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237-00004/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 30, 08.05.2019, DSPC-P 50

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de maig de 2019, ha examinat el
compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de
desembre de 2018 que ha presentat la Mesa Ampliada i, d’acord amb l’article 37.3.h
del Reglament del Parlament, i 139 dels Estatuts del règim i el govern interiors, ha
aprovat el dit compliment (tram. 237-00004/12).
Palau del Parlament, 8 de maig de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió
Informe sobre compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2018 a 31.12.2018. Estat d’execució
Capítol
1

2

4

6

8

Resultat

Article

Pressupost
definitiu (PD)

Autoritzacions

Disposicions

Obligacions
reconegudes (OR)

% OR s/ PD

10
11
12
15
16
17
Resultat

7.503.899,10
813.900,74
15.723.788,05
105.000,00
4.178.683,27
752.094,24
29.077.365,40

7.373.145,61
727.600,86
15.579.071,80
98.901,63
4.213.661,61
1.010.359,80
29.002.741,31

7.373.145,61
727.600,86
15.579.071,80
98.901,63
4.213.661,61
1.010.359,80
29.002.741,31

7.373.145,61
727.600,86
15.579.071,80
98.901,63
4.213.661,61
1.010.359,80
29.002.741,31

99,74%

23
20
21
22
23
24
Resultat

3.741.100,00
399.982,12
1.341.932,27
3.868.633,66
80.800,00
293.000,00
9.725.448,05

3.701.421,40
392.913,43
1.341.551,79
3.483.173,86
80.485,49
243.769,82
9.243.315,79

3.701.421,40
392.913,43
1.341.551,79
3.483.173,86
80.485,49
243.769,82
9.243.315,79

3.701.421,40
385.943,52
1.052.981,17
3.328.859,62
80.485,49
120.499,95
8.670.191,15

89,15%

48
Resultat

18.328.938,45
18.328.938,45

18.274.188,44
18.274.188,44

18.274.188,44
18.274.188,44

18.274.188,44
18.274.188,44

99,70%

61
62
64
65
67
68
Resultat

509.550,00
1.720.095,07
60.000,00
90.000,00
36.500,00
131.000,00
2.547.145,07

431.721,40
1.327.922,74
43.539,47
47.330,50
21.269,63
34.288,38
1.906.072,12

431.721,40
1.327.922,74
43.539,47
47.330,50
21.269,63
34.288,38
1.906.072,12

368.403,28
1.280.007,62
43.539,47
47.330,49
21.109,04
34.288,38
1.794.678,28

70,46%

83
Resultat

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

100,00%

59.688.896,97

58.436.317,66

58.436.317,66

57.751.799,18

96,75%
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