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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 458/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 10/2019, del 28 de maig, del procediment d’integració de centres 
educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat
203-00018/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 34, 26.06.2019, DSPC-P 57

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de juny de 2019, ha debatut el 
Decret llei 10/2019, del 28 de maig, del procediment d’integració de centres educa-
tius a la xarxa de titularitat de la Generalitat (tram. 203-00018/12), i ha aprovat la 
resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament, ha 
d’ésser publicada 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 10/2019, del 28 de maig, del procediment d’integració de centres educatius 
a la xarxa de titularitat de la Generalitat.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

1.10. Acords i resolucions

Resolució 430/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 25/2018, sobre les subvencions de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent al 2016
256-00021/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 11, 06.06.2019, DSPC-C 272

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 6 de juny de 
2019, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 25/2018, sobre les subvencions 
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent al 2016 (tram. 256-00021/12).

Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 25/2018, sobre les 

subvencions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent al 2016.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe 

de fiscalització 25/2018, sobre les subvencions de la Direcció General d’Atenció a 



BOPC 373
1 de juliol de 2019

1.10. Acords i resolucions 8

la Infància i l’Adolescència, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
corresponent al 2016.

b) Exigir a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que com-
pleixi les bases per a la concessió dels ajuts i les subvencions que atorga.

c) Exigir a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que co-
muniqui les resolucions de concessió de les prestacions dins el termini fixat per l’ar-
ticle 4.5 del Decret 123/2007, del 29 de maig, pel qual es determina el règim aplica-
ble a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret 
subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions 
creades, en desplegament de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials 
de caràcter econòmic, ja que els beneficiaris d’aquestes prestacions sovint es troben 
en una situació de greu precarietat i el temps en què reben la comunicació és una 
variable molt important.

d) Exigir a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que faci 
les comprovacions pertinents per a controlar si la persona sol·licitant de subvenció o 
ajut és propietària o usufructuària de béns mobles o immobles, amb l’objectiu d’evi-
tar situacions d’injustícia redistributiva.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 431/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 28/2018, sobre la producció de programes de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, corresponent 
al 2016
256-00022/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 11, 06.06.2019, DSPC-C 272

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 6 de juny 
de 2019, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 28/2018, sobre la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, corresponent 
al 2016 (tram. 256-00022/12).

Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 28/2018, sobre la 

producció de programes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, cor-
responent al 2016.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe 

de fiscalització 28/2018, sobre la producció de programes de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals, SA, corresponent al 2016.

b) Instar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, a fer constar, tant 
en la norma reguladora del procediment de selecció i contractació de continguts au-
diovisuals, com al lloc web de la Corporació, la possibilitat de presentar projectes en 
qualsevol moment, independentment que es facin convocatòries amb aquesta finalitat.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato
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Resolució 456/XII del Parlament de Catalunya, sobre els trasllats 
previstos de diversos departaments de la Generalitat al districte 
administratiu de Barcelona
250-00726/12

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, sessió 12, 18.06.2019, 

DSPC-C 286

La Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió tinguda 
el dia 18 de juny de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els tras-
llats previstos de diversos departaments de la Generalitat al districte administratiu 
de Barcelona (tram. 250-00726/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 
Parlamentari Republicà (reg. 36733).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Habilitar canals d’informació que garanteixin la transparència en tot el procés 

de trasllat de diversos departaments de la Generalitat al districte administratiu de 
Barcelona.

b) Obrir una taula de negociació dels departaments afectats i els representants 
sindicals per a minimitzar els impactes negatius del trasllat.

c) Continuar treballant en el grup específic de treball creat per al projecte Dis-
tricte administratiu per a garantir la mobilitat desitjable en els trasllats.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2019
La secretària de la Comissió, Anna Geli i España; el president de la Comissió, 

Raúl Moreno Montaña

Resolució 457/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls del 
programa WiFi4EU en l’àmbit local 
250-00757/12

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, sessió 12, 18.06.2019, 

DSPC-C 286

La Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió tinguda 
el dia 18 de juny de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’im-
puls del programa WiFi4EU en l’àmbit local (tram. 250-00757/12), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 38960).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya, en el cas que es faci una nova convocatòria del pro-

grama WiFi4EU, de la Unió Europea, insta el Govern a: 
a) Dur a terme, conjuntament amb les diputacions i amb la Representació de la 

Comissió Europea a Barcelona, les accions de comunicació necessàries perquè tots 
els municipis de Catalunya se n’assabentin i per a impulsar-ne la participació.

b) Prestar suport als municipis que ho sol·licitin perquè puguin accedir a aquests ajuts.
c) Promoure conjuntament amb les diputacions i amb la Representació de la Co-

missió Europea a Barcelona, per mitjà de campanyes informatives, que les empre-
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ses instal·ladores de Catalunya s’inscriguin al portal WiFi4EU per tal que el teixit 
productiu, les petites i mitjanes empreses i els autònoms també es puguin beneficiar 
dels avantatges d’aquest programa europeu.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2019
La secretària de la Comissió, Anna Geli i España; el president de la Comissió, 

Raúl Moreno Montaña

1.15. Mocions

Moció 97/XII del Parlament de Catalunya, sobre les universitats 
públiques
302-00116/12 i 302-00118/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 34, 27.06.2019, DSPC-P 58

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de juny de 2019, d’acord amb l’ar-
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les universitats (tram. 302-00116/12), presentada per la diputada Alícia Rome-
ro Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 41138), pel Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 41228) i pel Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 41247), i la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de les universitats 
públiques (tram. 302-00118/12), presentada pel diputat Lucas Silvano Ferro Solé, 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 41138), pel Subgrup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 41229) i pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 41246).

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) Aprovar un pla de xoc per a millorar el finançament de les universitats pú-

bliques per al període 2019-2022, amb l’objectiu de garantir l’estabilitat i la quali-
tat universitàries, sobretot en els àmbits de la docència, la recerca i la innovació, i 
permetre’ls de tenir una estructura suficient de personal docent i investigador i de 
personal d’administració i serveis. Concretament, s’ha de recuperar per al 2020 la 
xifra de finançament de la Generalitat per a les universitats públiques del 2010 (900 
milions d’euros), per a arribar el 2022 als 1.300 milions d’euros.

Aquest pla de finançament ha de determinar uns objectius estratègics i uns cri-
teris quantitatius i qualitatius sobre els quals s’estableixi el finançament, que ha de 
garantir uns recursos basals que permetin una docència i una recerca de qualitat a 
totes les universitats i els facilitin veritablement la capacitat de competir amb les 
principals institucions universitàries europees. El pla ha d’incorporar, a més, un fi-
nançament amb relació als objectius estratègics específics de cada universitat i ha de 
tenir en compte els mecanismes de retiment de comptes a la societat.

b) Reduir les taxes i els preus universitaris aplicats per la Generalitat des del 
2011, fins a assolir el curs 2019-2020 una reducció aproximada del 30%, i compen-
sar les universitats públiques per aquesta reducció amb un augment de la transfe-
rència pública, que s’ha d’establir i concretar en els pressupostos corresponents i ha 
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d’ésser equivalent a l’impacte de la reducció, a banda de l’increment pressupostari 
a què fa referència la lletra a. La reducció de taxes ha de continuar fins a arribar a 
un cost de matrícula dels títols oficials de grau i de màster similar al de la mitjana 
dels països de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic 
(OCDE).

c) Aprovar un pla de xoc per a fer front a la renovació i actualització de les in-
fraestructures i els equipaments universitaris per al període 2020-2022, valorat en 
una inversió mínima de 100 milions d’euros anuals, que permeti de millorar la preo-
cupant situació actual dels equipaments i fer nous projectes estratègics d’inversió 
universitària.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Moció 98/XII del Parlament de Catalunya, sobre la indústria i la 
inversió
302-00122/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 34, 27.06.2019, DSPC-P 58

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de juny de 2019, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la indústria i la inversió (tram. 302-00122/12), presentada pel diputat 
Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 
41215), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 41226) i pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 41248).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya expressa la seva satisfacció per la decisió de la pla-

taforma comuna EuroHPC per la inversió de la Unió Europea al Barcelona Super-
computing Center - Centro Nacional de Supercomputación, concretament en el nou 
supercomputador MareNostrum 5, inversió que ha de permetre mantenir aquesta 
infraestructura de recerca al primer nivell mundial.

2. El Parlament de Catalunya constata que, tot i que el sector industrial català 
manté nivells importants d’activitat i de generació d’ocupació i que es manté com 
el motor de creixement econòmic principal de Catalunya, alguns indicadors eviden-
cien un cert deteriorament d’aquest creixement, com ara l’evolució de la inversió 
industrial, de l’índex de producció, de les exportacions o de l’ocupació industrial.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Donar compliment a la Moció 55/XII, sobre la política pressupostària, amb 

relació a la necessitat d’aprovar els pressupostos per a poder donar ple compliment 
als compromisos adoptats en el marc del Pacte per a la Indústria per al 2019.

b) Impulsar la transformació digital del sector industrial per mitjà de programes 
específics i amb el suport del Centre Tecnològic de Catalunya (Eurecat).

c) Aprovar un pla per a millorar la connectivitat als polígons industrials i el des-
plegament de la tecnologia de cinquena generació (5G).

d) Adoptar les mesures d’adequació dels programes de formació necessàries per 
a preparar els professionals en les necessitats de la indústria 4.0, i perquè les empre-
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ses inverteixin en la formació de llurs treballadors en les habilitats necessàries per 
a l’automatització del treball i la robotització.

e) Vetllar, atesa la importància de l’automoció en el sector industrial, per una 
transició del sector cap a l’ús de combustibles alternatius menys contaminants. 
Aquesta transició s’ha de fer manera ordenada, de manera que es minimitzi l’im-
pacte en l’ocupació.

f) Reforçar, per mitjà de l’Institut Català de Finances, les accions de finançament 
d’innovacions de processos i productes en la indústria.

g) Abandonar decisions i discursos polítics que generen incertesa i inseguretat 
jurídica en el sector industrial.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 99/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’escola inclusiva
302-00117/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 34, 27.06.2019, DSPC-P 58

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de juny de 2019, d’acord amb l’ar-
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’escola inclusiva (tram. 302-00117/12), presentada per la diputada Esther Niu-
bó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 41225), pel Grup Parlamenta-
ri de Catalunya en Comú Podem (reg. 41227) i pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 41234).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya denuncia que el Govern no hagi desplegat el De-

cret 150/2017, del 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 
sistema educatiu inclusiu, i n’exigeix el desplegament urgent abans de l’inici del curs 
2019-2020.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Revisar la normativa relativa al model d’escola inclusiva abans de l’inici del 

curs 2020-2021, per tal de garantir un sistema educatiu globalment inclusiu que: 
1r. Reconegui l’etapa educativa de zero a tres anys com a imprescindible per a 

un sistema educatiu veritablement inclusiu, fonamental per a una correcta detecció 
precoç de les necessitats educatives especials (NEE), de manera que es pugui ini-
ciar abans el tractament, hi hagi una coordinació adequada entre els diversos pro-
fessionals (educatius, psicopedagògics, pediàtrics, psiquiàtrics, etcètera) i els centres 
educatius puguin destinar els recursos necessaris a l’alumnat amb necessitats edu-
catives especials.

2n. Estableixi la necessitat de garantir un temps educatiu inclusiu, lectiu i no 
lectiu, dins i fora dels centres educatius, incloent-hi l’espai de migdia, el servei de 
menjador, els serveis d’acollida, les sortides, les colònies i les activitats extraesco-
lars, amb la dotació del personal de suport necessari per a atendre adequadament 
l’alumnat amb necessitats educatives especials.

3r. Reconegui als infants amb malalties cròniques la necessitat de gaudir d’aten-
ció sanitària als centres escolars, des de l’educació infantil de primer cicle fins als 
estudi postobligatoris, mitjançant la incorporació d’un infermer o infermera escolar 
adscrit al centre corresponent, que tingui cura d’una tasca que no correspon ni als 
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docents ni a les famílies, i tingui en compte les necessitats sanitàries com a criteri 
per a considerar aquests infants com a alumnes amb necessitats educatives espe-
cials.

4t. Incorpori la figura dels educadors socials als centres educatius en qualitat 
d’agents educatius integrats en l’equip docent i treballant en col·laboració i amb cor-
responsabilitat amb els professionals del centre.

b) Assegurar per al proper exercici pressupostari els recursos necessaris per a 
fer efectiu un model global d’escola inclusiva i garantir un reforçament dels recur-
sos educatius especialitzats (personal docent i no docent, tècnics d’educació infan-
til, vetlladors, psicopedagogs, etcètera), reduir-ne les ràtios, proporcionar una oferta 
pública i gratuïta de formació especialitzada als docents, millorar els equipaments 
en aules de suport, publicar i donar a conèixer els diversos protocols de malalties i 
trastorns existents als centres educatius i fer disponible un mapa de recursos d’in-
clusió al conjunt del territori.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2019
La secretària tercera, Laura Vílchez Sánchez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 100/XII del Parlament de Catalunya, sobre les conclusions del 
dictamen de l’ONU sobre els presos polítics catalans
302-00119/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 34, 27.06.2019, DSPC-P 58

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de juny de 2019, d’acord amb l’ar-
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les conclusions del dictamen de l’ONU sobre els presos polítics catalans (tram. 
302-00119/12), presentada pel diputat Ruben Wagensberg Ramon, del Grup Parla-
mentari Republicà, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar (reg. 41216), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 41224) i 
pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 41236).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que l’Estat incompleix les seves obliga-

cions internacionals en matèria de drets humans quan posa en dubte el contingut 
del dictamen i l’honorabilitat dels integrants del Grup de Treball sobre la Detenció 
Arbitrària de l’ONU.

2. El Parlament de Catalunya es congratula per les accions empreses pel Go-
vern de la Generalitat com a resultat de la reunió extraordinària que va tenir el 31 
de maig de 2019, les quals insten les autoritats de l’Estat a alliberar tots els presos 
polítics catalans, per la vulneració flagrant dels drets humans que comporta llur em-
presonament, amb motiu de l’aprovació del dictamen del Grup de Treball sobre la 
Detenció Arbitrària de l’ONU.

3. El Parlament de Catalunya denuncia la vulneració dels drets polítics dels euro-
diputats electes Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Antoni Comín i, consegüent-
ment, de tots llurs votants, provocada per les decisions de la Sala Penal del Tribunal 
Suprem d’impedir que completin els tràmits per a esdevenir eurodiputats. Aquestes 
decisions no tenen cap base legal en el marc d’unes ordres de presó provisional con-
siderades arbitràries pel dictamen del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària 
de l’ONU.
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4. El Parlament de Catalunya rebutja la decisió de la Junta Electoral Central de 
declarar «vacants» els escons dels tres eurodiputats electes i reclama al Parlament 
Europeu que no la tingui en compte i prengui nota dels resultats electorals procla-
mats oficialment el 13 de juny de 2019, sense exclusions.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar difonent el dictamen del grup de treball de l’ONU i fent les gestions 

necessàries i ja acordades per tal que el Govern de l’Estat, en compliment del que 
estableix l’informe, el divulgui per tots els mitjans disponibles i de la manera més 
àmplia possible.

b) Continuar fent les gestions necessàries i ja acordades per tal que l’Estat com-
pleixi el que estableixen els dictàmens del Grup de Treball sobre la Detenció Arbi-
trària de l’ONU, d’acord amb els tractats internacionals en matèria de drets humans 
que l’Estat ha signat i ratificat.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2019
La secretària quarta, Adriana Delgado i Herreros; el president, Roger Torrent 

i Ramió

1.20. Interpel·lacions

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 26.06.2019, DSPC-P 57.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 26.06.2019, DSPC-P 57.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 26.06.2019, DSPC-P 57.
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Interpel·lació al Govern sobre el foment de la llengua de signes 
catalana
300-00152/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 26.06.2019, DSPC-P 57.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 27.06.2019, DSPC-P 58.

Interpel·lació al Govern sobre els casos de corrupció a Catalunya
300-00154/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 27.06.2019, DSPC-P 58.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 27.06.2019, DSPC-P 58.
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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

2.01.03. Decrets llei

Decret llei 9/2019, del 21 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contenció 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
203-00017/12

ACORD DE DEROGACIÓ

Ple del Parlament, sessió 34, 26.06.2019, DSPC-P 57

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de juny de 2019, d’acord amb el 
que estableix l’article 158.2 del Reglament, ha debatut el Decret llei 9/2019, del 21 
de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes 
d’arrendament d’habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Cata-
lunya en l’àmbit de la penyora (tram. 203-00017/12). Una vegada fet el debat, s’ha 
sotmès a votació la proposta de validació o derogació, d’acord amb l’article 158.3 del 
Reglament, i el Decret llei no ha estat validat expressament com estableix l’article 
64.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. En conseqüència, el Decret llei 9/2019 
resta derogat.

Aquest acord del Ple de derogació s’ha de publicar, d’acord amb el que estableix 
l’article 158.6 del Reglament, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el seu rumb 
polític
302-00120/12

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 34, tinguda el 27.06.2019, DSPC-P 58.
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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 gratuïtat dels llibres de text i el material 
curricular
202-00005/12

RETIRADA DE L’ESMENA A LA TOTALITAT

Retirada pel GP ERC, GP JxCat (reg. 41123).
Coneixement: Mesa del Parlament, 25.06.2019.

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 34, tinguda el 26.06.2019, DSPC-P 57.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 05.06.2018.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 02.07.2019 al 08.07.2019).
Finiment del termini: 09.07.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de 
comerç, serveis i fires
202-00011/12

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 38775; 40943; 40948; 40950; 40951 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Empresa i Coneixement, 26.06.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 38775)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 118 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i 
fires (tram. 202-00011/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la disposició final quarta

Disposició final quarta. Programa de foment de la contractació per a la conci-
liació horària

El Govern ha d’elaborar, en el termini de 6 mesos, per mitjà d’un Decret, un pro-
grama de mesures de foment de la contractació amb la finalitat d’incentivar mesures 
que garanteixin una millor conciliació horària en el sector del comerç dirigit a les 
microempreses, a les petites, mitjanes, grans empreses i autònoms, amb l’objectiu 
d’assolir els compromisos acordats en el Pacte per a la Reforma Horària 2025.
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Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova disposició final quarta bis

Disposició final quarta bis. Estudi impacte reforma horària
El Govern ha d’elaborar en el termini de 3 mesos un estudi integral de l’impacte 

de la reforma horària en el sector del comerç a Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 40943)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, María Luz Guilarte Sánchez, diputada, Martí 

Pachamé Barrera, diputat, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 202-00011/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació de l’article primer, que quedaria redactat de la següent manera 

Article primer 
Es modifica l’apartat a de l’article 36.2 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de co-

merç serveis i fires que quedaria redactat de la següent manera: 
a) Els establiments comercials no poden romandre oberts, ni portar a terme cap 

activitat de venda, entre les 22:00 h i les 7:00 h. Els dies 24 i 31 de desembre han 
d’avançar l’horari de tancament a les 20:00 h, com a molt tard.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; María Luz Guilarte Sánchez, Martí Pachamé 

Barrera, Laura Vílchez Sánchez, diputats GP Cs

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 40948)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Jordi Orobitg 

i Solé, diputat del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat 
de la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, 
serveis i fires (tram. 202-00011/12).

Esmena 1
GP Republicà
De modificació de l’article 1 

Article 1
Es modifica l’apartat a de l’article 36.2 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de serveis, 

comerç i fires que quedaria redactat de la següent manera: 
a) Els establiments comercials no poden romandre oberts ni portar a terme cap 

activitat de venda entre les 20:30 h i les 6:00 h.
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Esmena 2
GP Republicà
D’addició d’una disposició transitòria

Disposició transitòria primera 
L’article 36.2 a) de la Llei 18/2017 estableix l’objectiu d’un horari de venda entre 

les 20:30 h i les 6:00 h en l’esperit del Pacte per a la Reforma Horària i el seu objec-
tiu 2025, que promou un canvi de tendència en els hàbits de consum que avançaria 
la franja horària de consum majoritari fins a les 19:30. Per a tal d’assolir aquest ob-
jectiu acompanyant a la societat en el seu procés de reforma horària, es proposa un 
desplegament esglaonat de l’article: 

1) Els establiments comercials no poden romandre oberts ni portar a terme cap 
activitat de venda els mesos d’octubre a maig, ambdós inclosos, entre les 21:00 h i 
les 6:00 h, i els mesos de juny a setembre, ambdós inclosos, de les 22:00 h a les 7:00 
h, de l’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 de desembre de 2020.

2) Els establiments comercials no poden romandre oberts ni portar a terme cap 
activitat de venda els mesos d’octubre a maig, ambdós inclosos, entre les 21:00 h i 
les 6:00 h, i els mesos de juny a setembre, ambdós inclosos, de les 21.30 h a les 6.30 
h, del 1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2022.

3) Els establiments comercials no poden romandre oberts ni portar a terme cap 
activitat de venda entre les 21:00 h i les 6:00 h, del 1 de gener de 2022 fins al 31 de 
desembre de 2024.

4) L’article 36.2 a) de la Llei 18/2017 entrarà en vigor el 1 de Gener de 2025.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu; Jordi Orobitg i Solé, diputat, GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 40950)

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 118 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de modificació de la Llei 
18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 202-00011/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article primer 

Article primer
Es modifica l’apartat «a» de l’article 36.2 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de ser-

veis, comerç i fires que quedaria redactat de la següent manera: 
a) Els establiments comercials no poden romandre oberts ni portar a terme cap 

activitat de venda entre les 21:30 h i les 06:30 h. Aquesta franja podrà ser revisada el 
2021 en funció del grau d’adopció dels acords presos pels diferents sectors d’acord 
amb el que estableix el Pacte de la reforma Horària.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 40951)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a l’articulat de la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 
d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 202-00011/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’una disposició transitòria

Disposició transitòria
Mentre es mantingui la suspensió del Tribunal Constitucional de l’apartat a) de 

l’article 20 de la Llei 18/2017 de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires el consell as-
sessor de la Generalitat en matèria de comerç, abans del 30 de setembre, ha de reco-
manar les dates d’inici i de finalització de les temporades de l’any següent, atenent, 
en cada moment, les demandes del sector comercial.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

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 Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 41012; 41039; 41186).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2019; 10:30 h.

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. 41040; 41187).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’Observatori dels Drets de la Infància
250-00812/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 41013; 41041; 41188).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2019; 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 Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 41014; 41042; 41189).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2019; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 41019; 41043; 41190).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2019; 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 Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 41020; 41044; 41191).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2019; 10:30 h.

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 Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 41021; 41052; 41192).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2019; 10:30 h.
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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 Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 41022; 41053; 41193).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2019; 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 Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 41023; 41054; 41194).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2019; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 41024; 41055; 41195).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2019; 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 Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 41025; 41056; 41196).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el CAP Sant Pere, de Reus
250-00821/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 41026; 41057; 41197).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els problemes dels instituts de 
Palafrugell
250-00822/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 41027; 41058; 41198).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2019; 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 Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 41028; 41059; 41199).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2019; 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 Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 41029; 41060; 41200).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2019; 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 Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 41030; 41061; 41201).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2019; 10:30 h.

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 Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 41031; 41062; 41202).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2019; 10:30 h.



BOPC 373
1 de juliol de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 24

Proposta de resolució sobre el finançament de recursos per a les 
persones sordes
250-00827/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 41032; 41063; 41203).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.07.2019 al 08.07.2019).
Finiment del termini: 09.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la salut sexual i reproductiva
250-00828/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 41033; 41064; 41204).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.07.2019 al 08.07.2019).
Finiment del termini: 09.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a 
Vilassar de Mar
250-00829/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 41090; 41205).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.07.2019 al 08.07.2019).
Finiment del termini: 09.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a millorar 
l’execució penal
250-00830/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 41034; 41091; 41206).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.07.2019 al 08.07.2019).
Finiment del termini: 09.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la formació específica dels funcionaris 
de justícia en ciberseguretat i delictes informàtics
250-00831/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 41035; 41092; 41207).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.07.2019 al 08.07.2019).
Finiment del termini: 09.07.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la publicació anual d’informes sobre 
antivirals per a l’hepatitis C als centres penitenciaris
250-00832/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 41036; 41093; 41208).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.07.2019 al 08.07.2019).
Finiment del termini: 09.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat al 
Servei informàtic penitenciari català
250-00833/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 41037; 41094; 41210).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.07.2019 al 08.07.2019).
Finiment del termini: 09.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones i el 
llenguatge sexista als mitjans de comunicació
250-00834/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 41038; 41095; 41209).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.07.2019 al 08.07.2019).
Finiment del termini: 09.07.2019; 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 JxCat (reg. 41211).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.07.2019; 10:30 h.
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’un grup de treball sobre 
l’eutanàsia i el suïcidi assistit
251-00004/12

PRESENTACIÓ: JORDI OROBITG I SOLÉ, DEL GP ERC, LORENA ROLDÁN 

SUÁREZ, DEL GP CS, EUSEBI CAMPDEPADRÓS I PUCURULL, DEL GP JXCAT, 

ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP PSC-UNITS, YOLANDA LÓPEZ 

FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP, VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 41426 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 27.06.2019

A la Mesa del Parlament
Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignants, d’acord amb el que esta-

bleix l’article 55 del Reglament del Parlament, proposen la creació, dins la Comissió 
de Justícia, del grup de treball següent: 

Denominació
Grup de treball sobre eutanàsia i suïcidi assistit

Objecte
L’estudi i anàlisi en relació a la pràctica de l’eutanàsia i del suïcidi assistit per a 

una mort digna.

Composició
El grup de treball es compon de representants de cadascun dels grups i subgrups 

parlamentaris. Un membre de cada grup parlamentari més un suplent.

Termini de lliurament de l’informe o de les conclusions
El grup de treball podrà sol·licitar la compareixença d’experts, d’acord amb l’ar-

ticle 49 del Reglament del Parlament.

Mètode de funcionament
Lliurament de la proposta i els resultats en el termini de quatre mesos hàbils a 

comptar des de la seva constitució.

Resultat
Informe amb la proposta objecte del grup de treball amb les corresponents re-

comanacions i conclusions. Així com també amb les propostes d’iniciatives parla-
mentàries, si s’escauen.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
Jordi Orobitg i Solé, GP ERC; Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Eusebi Camp-

depadrós i Pucurull, GP JxCat; Rosa Maria Ibarra Ollé, GP PSC-Units; Yolanda 
López Fernández, GP CatECP; Vidal Aragonés Chicharro, SP CUP-CC; portaveus 
a la CJ 
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la 
consellera de Justícia sobre la gestió dels serveis penitenciaris amb 
relació al cas d’Oriol Pujol
354-00121/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs (reg. 39560).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Justícia, 26.06.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb 
la consellera de Justícia sobre el règim penitenciari d’Oriol Pujol 
Ferrusola
354-00124/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esperanza García González, del SP PPC (reg. 39580).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Justícia, 26.06.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la 
consellera de Justícia sobre la petició al Tribunal Suprem perquè 
Joaquim Forn no torni al centre penitenciari de Soto del Real
354-00131/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP Cs (reg. 40529).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Justícia, 26.06.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la negociació per a la 
compra dels terrenys on s’ha d’emplaçar el recinte dels casinos de 
Hard Rock
354-00137/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 40967).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Territori, 26.06.2019.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre la situació dels serveis penitenciaris
356-00440/12

SOL·LICITUD

Presentació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs (reg. 38087).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 26.06.2019.

Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre el règim penitenciari d’Oriol Pujol Ferrusola
356-00456/12

SOL·LICITUD

Presentació: Esperanza García González, del SP PPC (reg. 39581).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 26.06.2019.

Sol·licitud de compareixença de Gemma Torres Ferrer, directora del 
Centre Penitenciari Brians 1, davant la Comissió de Justícia perquè 
informi sobre el règim penitenciari d’Oriol Pujol Ferrusola
356-00457/12

SOL·LICITUD

Presentació: Esperanza García González, del SP PPC (reg. 39582).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 26.06.2019.

Sol·licitud de compareixença del director del Centre Penitenciari 
Brians 2 davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el règim 
penitenciari d’Oriol Pujol Ferrusola
356-00458/12

SOL·LICITUD

Presentació: Esperanza García González, del SP PPC (reg. 39583).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 26.06.2019.

Sol·licitud de compareixença del subdirector de Tractament del 
Centre Penitenciari Brians 1 davant la Comissió de Justícia perquè 
informi sobre el règim penitenciari d’Oriol Pujol Ferrusola
356-00459/12

SOL·LICITUD

Presentació: Esperanza García González, del SP PPC (reg. 39584).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 26.06.2019.
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Sol·licitud de compareixença del subdirector de Tractament del 
Centre Penitenciari Brians 2 davant la Comissió de Justícia perquè 
informi sobre el règim penitenciari d’Oriol Pujol Ferrusola
356-00460/12

SOL·LICITUD

Presentació: Esperanza García González, del SP PPC (reg. 39585).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 26.06.2019.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’entitat 
Mercaderies per l’Interior davant la Comissió de Territori perquè 
informi sobre les activitats de l’entitat per a reclamar les garanties 
de la provisionalitat del tercer fil ferroviari per la línia de la costa
356-00467/12

SOL·LICITUD

Presentació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs, Eduard Pujol i Bonell, del GP Jx-
Cat, Marc Sanglas i Alcantarilla, del GP ERC, Jordi Terrades i Santacreu, del GP 
PSC-Units, David Cid Colomer, del GP CatECP, Santi Rodríguez i Serra, del SP 
PPC (reg. 39940).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 26.06.2019.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de SOS Bebès 
Robats de Catalunya davant la Comissió de Justícia perquè informi 
sobre la situació de les famílies afectades per casos de bebès robats
356-00496/12

SOL·LICITUD

Presentació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP (reg. 40623).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 26.06.2019.

Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Salvadó i Tenesa davant 
la Comissió de Territori perquè informi sobre les negociacions i les 
operacions en què va participar mentre era secretari d’Hisenda amb 
relació al projecte del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou
356-00502/12

SOL·LICITUD

Presentació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC (reg. 41085).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 26.06.2019.
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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 del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
353-00354/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació de 
l’Agència de Patrimoni Natural», el 25.06.2019.

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial 
d’Enginyers Agrònoms de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
353-00355/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació de 
l’Agència de Patrimoni Natural», el 25.06.2019.

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial 
d’Enginyers de Forests a Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
353-00356/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació de 
l’Agència de Patrimoni Natural», el 25.06.2019.

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi 
d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
creació de l’Agència de Patrimoni Natural
353-00357/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació de 
l’Agència de Patrimoni Natural», el 25.06.2019.



BOPC 373
1 de juliol de 2019

4.90.10. Càrrecs i personal 31 

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de 
Biòlegs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació 
de l’Agència de Patrimoni Natural
353-00358/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació de 
l’Agència de Patrimoni Natural», el 25.06.2019.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Cessament d’un funcionari interí

ACORD

Mesa del Parlament, 25.06.2019

Secretaria General
Per acord de la Mesa del Parlament del 15 de gener de 2019, Xavier Portet Sullà 

va ésser nomenat funcionari interí de l’escala general d’administrador o administra-
dora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya i va que-
dar adscrit de manera provisional al lloc de treball de secretari del Departament de 
Relacions Institucionals, amb efectes des del 21 de gener de 2019 i fins a la reincor-
poració de la persona titular de la plaça.

En data de l’11 de juny de 2019, es va reincorporar de manera efectiva la persona 
titular de la plaça i, en conseqüència, van finalitzar les causes que havien motivat el 
nomenament interí de Xavier Portet Sullà.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del 
personal del Parlament.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Fer cessar Xavier Portet Sullà com a funcionari interí de l’escala general d’admi-

nistrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, amb efectes des de l’11 de juny de 2019.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-
curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la noti-
ficació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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Nomenament d’un funcionari interí

ACORD

Mesa del Parlament, 25.06.2019

Secretaria General
Per acord de la Mesa del Parlament del 15 de gener de 2019, Xavier Portet Sullà 

va ésser nomenat funcionari interí de l’escala general d’administrador o administra-
dora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya i va que-
dar adscrit de manera provisional al lloc de treball de secretari del Departament de 
Relacions Institucionals, amb efectes des del 21 de gener de 2019 i fins a la reincor-
poració de la persona titular de la plaça.

En data de l’11 de juny de 2019, es va reincorporar de manera efectiva la persona 
titular de la plaça i, en conseqüència, van finalitzar les causes que havien motivat el 
nomenament interí de Xavier Portet Sullà.

De conformitat amb la previsió de cessament, el cap del Departament de Rela-
cions Institucionals ha emès un informe en què proposa que es mantingui el nome-
nament interí de Xavier Portet Sullà, amb adscripció a un lloc de treball vacant del 
mateix departament.

D’acord amb l’informe jurídic emès sobre aquesta qüestió i el que disposa l’arti-
cle 38 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament respecte al nome-
nament de personal funcionari interí.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del 
personal del Parlament.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Nomenar Xavier Portet Sullà funcionari interí de l’escala general d’administra-

dor o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Ca-
talunya perquè quedi adscrit provisionalment a un lloc de treball vacant de secreta-
ri del Departament de Relacions Institucionals, amb efectes des de l’11 de juny de 
2019 i fins que el lloc es proveeixi de manera reglamentària.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-
curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la noti-
ficació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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