
TAUL A DE CONT INGUT

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el sistema de suport econòmic als centres especials 
de treball
250-00281/12
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un protocol específic de segui-
ment dels programes individuals d’atenció
250-00306/12
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre la gestió de les residències Bertran i Oriola, Bon Pas-
tor, Mossèn Vidal i Aunós i Alchemika de Barcelona
250-00321/12
Retirada 7

Proposta de resolució sobre la consideració de l’Institut Català de Finances com a 
establiment financer de crèdit
250-00536/12
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre la protecció del funcionament normal de l’economia 
catalana
250-00555/12
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional
250-00568/12
Retirada 8

Proposta de resolució sobre la transmissió a les estacions receptores de molt alta 
tensió d’Ifercat de la línia 9 del metro a Transports Metropolitans de Barcelona
250-00574/12
Rebuig 8

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’enllumenat públic en un tram de la car-
retera GI-600 al pas per Blanes
250-00596/12
Rebuig 8

Proposta de resolució sobre els habitatges amb protecció oficial
250-00632/12
Rebuig 8

Proposta de resolució sobre l’adopció de decisions i mesures necessàries contra 
els atacs que pateixen els edificis judicials per part de grups separatistes radicals
250-00661/12
Rebuig 8

Proposta de resolució sobre les cessions del president del Govern d’Espanya da-
vant les exigències separatistes
250-00668/12
Rebuig 9
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Proposta de resolució de petició de dimissió immediata del president del Parlament 
per haver posat la institució al servei dels que van fer un cop a la democràcia
250-00691/12
Rebuig 9

3. Tramitacions en curs

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir set membres del Plenari del Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts
284-00004/12
Propostes de candidats 10

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la situació de la platja del Rec del Molí, a l’Escala
250-00835/12
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un centre d’urgències d’atenció 
primària a Santa Perpètua de Mogoda
250-00836/12
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 al poble de les Roquetes, 
de Sant Pere de Ribes
250-00837/12
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la despesa del Govern en viatges durant el seu primer 
any de mandat
250-00838/12
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aprovar el reglament de desplegament 
de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
250-00839/12
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 10/2001, d’arxius i documents
250-00840/12
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat del Servei d’Ocupació de Catalunya per 
a persones amb discapacitat auditiva
250-00841/12
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat dels webs públics per a persones amb 
discapacitat auditiva
250-00842/12
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat dels edificis públics per a persones amb 
discapacitat auditiva
250-00843/12
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el Contracte programa de serveis socials 2020-2024
250-00844/12
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 14
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Proposta de resolució sobre la instal·lació de càmeres de videovigilància a les de-
pendències dels centres penitenciaris
250-00845/12
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el bilingüisme a les proves d’accés a la universitat
250-00846/12
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la política comunicativa del Govern
250-00847/12
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’horari d’obertura del Centre d’Atenció Primària Amposta
250-00848/12
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’equitat en l’accés als programes 
de prevenció del suïcidi
250-00849/12
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la inclusió en el currículum escolar de programes 
d’educació en habilitats emocionals i socials eficaces per a prevenir problemes de 
salut mental
250-00850/12
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la desertificació
250-00851/12
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta educativa de l’Escola Es-
cursell i Bartalot, de Ripollet
250-00852/12
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el canvi d’emplaçament i la construcció de l’Escola 
Entença, de Barcelona
250-00853/12
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre els horaris de la pràctica esportiva dels joves
250-00854/12
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una segona línia de P3 a l’Escola Isabel 
Besora, de Reus
250-00855/12
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre els programes d’atenció domiciliària i equips de suport
250-00856/12
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la signatura d’un conveni amb el Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de l’Ebre per al control de les plagues de mosquits i de 
mosca negra a les comarques de l’Ebre
250-00857/12
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17
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Proposta de resolució sobre els tractaments públics de reproducció assistida
250-00858/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2019, sobre l’anàlisi dels comptes 
de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no 
administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2015 i 2016
256-00023/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 18

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el Consell Català de 
l’Esport, corresponent al 2016
256-00024/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 20

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2016
257-00001/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 23

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi ecològica i els conflic-
tes ambientals i territorials
302-00128/12
Rectificació del text presentat 25

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00002/12
Elecció de la vicepresidenta i del secretari 26

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 92/XII, sobre la priorització de l’agenda so-
cial i la recuperació de la convivència
290-00266/12
Designació de la Comissió competent 26
Informe relatiu al compliment de la Resolució  26

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 92/XII, sobre el sistema de protecció de la in-
fància i l’adolescència
390-00092/12
Designació de la Comissió competent 27

Control del compliment de la Moció 93/XII, sobre la inacció social del Govern
390-00093/12
Designació de la Comissió competent 27

Control del compliment de la Moció 94/XII, sobre la política financera i pressupostària
390-00094/12
Designació de la Comissió competent 27

Control del compliment de la Moció 95/XII, sobre els serveis d’emergències
390-00095/12
Designació de la Comissió competent 27

Control del compliment de la Moció 96/XII, sobre la segregació escolar i l’adopció 
de mesures en l’àmbit de l’educació
390-00096/12
Designació de la Comissió competent 27
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Familiars de la 
Residència Sant Cugat Santa Rosa davant la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies perquè informi sobre les deficiències en l’atenció als residents i la qualitat 
dels serveis
356-00463/12
Sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’ens Jubilats de Macosa-Alstom 
afectats per l’amiant davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè 
informi sobre la situació dels afectats per l’amiant
356-00465/12
Sol·licitud 28
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el sistema de suport econòmic als 
centres especials de treball
250-00281/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 14, tin-
guda el 03.07.2019, DSPC-C 295.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un protocol 
específic de seguiment dels programes individuals d’atenció
250-00306/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 14, tin-
guda el 03.07.2019, DSPC-C 295.

Proposta de resolució sobre la gestió de les residències Bertran i 
Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós i Alchemika de Barcelona
250-00321/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 14 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda 
el 03.07.2019, DSPC-C 295.

Proposta de resolució sobre la consideració de l’Institut Català de 
Finances com a establiment financer de crèdit
250-00536/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 9, tinguda el 
03.07.2019, DSPC-C 296.

Proposta de resolució sobre la protecció del funcionament normal de 
l’economia catalana
250-00555/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 9, tinguda el 
03.07.2019, DSPC-C 296.
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Proposta de resolució sobre la Comissió Assessora sobre la 
Publicitat Institucional
250-00568/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 9 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 03.07.2019, 
DSPC-C 296.

Proposta de resolució sobre la transmissió a les estacions 
receptores de molt alta tensió d’Ifercat de la línia 9 del metro a 
Transports Metropolitans de Barcelona
250-00574/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 15, tinguda el 03.07.2019, 
DSPC-C 294.

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’enllumenat públic en un 
tram de la carretera GI-600 al pas per Blanes
250-00596/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 15, tinguda el 03.07.2019, 
DSPC-C 294.

Proposta de resolució sobre els habitatges amb protecció oficial
250-00632/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 15, tinguda el 03.07.2019, 
DSPC-C 294.

Proposta de resolució sobre l’adopció de decisions i mesures 
necessàries contra els atacs que pateixen els edificis judicials per 
part de grups separatistes radicals
250-00661/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 13, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 298.
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Proposta de resolució sobre les cessions del president del Govern 
d’Espanya davant les exigències separatistes
250-00668/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 15, tinguda el 
03.07.2019, DSPC-C 293.

Proposta de resolució de petició de dimissió immediata del president 
del Parlament per haver posat la institució al servei dels que van fer 
un cop a la democràcia
250-00691/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 15, tinguda el 
03.07.2019, DSPC-C 293.
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir set membres del Plenari del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts
284-00004/12

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 41653 i 41932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019 i Presidència 

del Parlament, 03.07.2019

Al president del Parlament
L’article 6 de la Llei 6/2008, de 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura 

i de les Arts, estableix que els membres del Plenari del Consell són nomenats pel 
Parlament de Catalunya, i que correspon al president de la Generalitat elaborar la 
proposta de llista dels membres del Consell.

D’acord amb l’article 65 de la Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructura-
ció del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa, el Plenari del Consell 
Nacional de la Cultura i les Arts és integrat per set membres, nomenats pel Parla-
ment d’entre persones amb experiència i de prestigi reconegut en l’àmbit cultural i 
artístic.

Us faig arribar, a tal efecte, la següent proposta de noms que conformarien els 
set membres del Plenari del CONCA: 

– Vinyet Panyella i Balcells
– Margarida Troguet Taull
– Núria Iceta Llorens
– Edmon Colomer i Soler
– Jordi Font i Cardona
– Míriam Porté Solano
– Salvador Casals Romagosa
En full annex, us trameto la relació de noms amb una breu biografia.

Barcelona, 1 de juliol de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.
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3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la situació de la platja del Rec del Molí, 
a l’Escala
250-00835/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2019 al 16.07.2019).
Finiment del termini: 17.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2019.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un centre 
d’urgències d’atenció primària a Santa Perpètua de Mogoda
250-00836/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2019 al 16.07.2019).
Finiment del termini: 17.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2019.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 al poble de 
les Roquetes, de Sant Pere de Ribes
250-00837/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2019 al 16.07.2019).
Finiment del termini: 17.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2019.
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Proposta de resolució sobre la despesa del Govern en viatges durant 
el seu primer any de mandat
250-00838/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2019 al 16.07.2019).
Finiment del termini: 17.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2019.

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aprovar el reglament 
de desplegament de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
250-00839/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2019 al 16.07.2019).
Finiment del termini: 17.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2019.

Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 10/2001, 
d’arxius i documents
250-00840/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2019 al 16.07.2019).
Finiment del termini: 17.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2019.



BOPC 378
5 de juliol de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 13 

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat del Servei d’Ocupació de 
Catalunya per a persones amb discapacitat auditiva
250-00841/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2019 al 16.07.2019).
Finiment del termini: 17.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2019.

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat dels webs públics per a 
persones amb discapacitat auditiva
250-00842/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2019 al 16.07.2019).
Finiment del termini: 17.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2019.

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat dels edificis públics per a 
persones amb discapacitat auditiva
250-00843/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2019 al 16.07.2019).
Finiment del termini: 17.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2019.

Proposta de resolució sobre el Contracte programa de serveis 
socials 2020-2024
250-00844/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2019 al 16.07.2019).
Finiment del termini: 17.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2019.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de càmeres de 
videovigilància a les dependències dels centres penitenciaris
250-00845/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2019 al 16.07.2019).
Finiment del termini: 17.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2019.

Proposta de resolució sobre el bilingüisme a les proves d’accés a la 
universitat
250-00846/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2019 al 16.07.2019).
Finiment del termini: 17.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2019.

Proposta de resolució sobre la política comunicativa del Govern
250-00847/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2019 al 16.07.2019).
Finiment del termini: 17.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2019.
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Proposta de resolució sobre l’horari d’obertura del Centre d’Atenció 
Primària Amposta
250-00848/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2019 al 16.07.2019).
Finiment del termini: 17.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2019.

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’equitat en l’accés als 
programes de prevenció del suïcidi
250-00849/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2019 al 16.07.2019).
Finiment del termini: 17.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2019.

Proposta de resolució sobre la inclusió en el currículum escolar de 
programes d’educació en habilitats emocionals i socials eficaces per 
a prevenir problemes de salut mental
250-00850/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2019 al 16.07.2019).
Finiment del termini: 17.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2019.

Proposta de resolució sobre la desertificació
250-00851/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2019 al 16.07.2019).
Finiment del termini: 17.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2019.

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta educativa de 
l’Escola Escursell i Bartalot, de Ripollet
250-00852/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2019 al 16.07.2019).
Finiment del termini: 17.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2019.

Proposta de resolució sobre el canvi d’emplaçament i la construcció 
de l’Escola Entença, de Barcelona
250-00853/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2019 al 16.07.2019).
Finiment del termini: 17.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2019.

Proposta de resolució sobre els horaris de la pràctica esportiva dels 
joves
250-00854/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2019 al 16.07.2019).
Finiment del termini: 17.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2019.
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Proposta de resolució sobre l’obertura d’una segona línia de P3 a 
l’Escola Isabel Besora, de Reus
250-00855/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2019 al 16.07.2019).
Finiment del termini: 17.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2019.

Proposta de resolució sobre els programes d’atenció domiciliària i 
equips de suport
250-00856/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2019 al 16.07.2019).
Finiment del termini: 17.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2019.

Proposta de resolució sobre la signatura d’un conveni amb el 
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre per 
al control de les plagues de mosquits i de mosca negra a les 
comarques de l’Ebre
250-00857/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2019 al 16.07.2019).
Finiment del termini: 17.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2019.
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Proposta de resolució sobre els tractaments públics de reproducció 
assistida
250-00858/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 08.07.2019 al 16.07.2019).
Finiment del termini: 17.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.2019.

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2019, sobre 
l’anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, 
les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la 
Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2015 i 2016
256-00023/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 40215; 41075; 41096; 41140; 41141 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

25.06.2019

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 40215)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, dipu-

tada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
1/2019, sobre l’anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fun-
dacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent als exercicis 2015 i 2016 (tram. 256-00023/12).

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 1/2019, sobre 

l’anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les 
entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent 
als exercicis 2015 i 2016 (tram. 256-00023/12) i insta el Govern a seguir les reco-
manacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar un in-
forme d’extinció i liquidació de les entitats referides al punt sisè de les conclusions 
de l’Informe de fiscalització 1/2019 (una societat mercantil, dotze consorcis i sis 
fundacions) que compten amb fons propis negatius i arrosseguen, segons l’informe, 
una situació constant en el temps d’inviabilitat funcional.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, dipu-

tada SP PPC
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 41075) 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2019, sobre l’anàlisi 
dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats 
autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exer-
cicis 2015 i 2016 (tram. 256-00023/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 1/2019, sobre l’anà-

lisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les enti-
tats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als 
exercicis 2015 i 2016 (tram. 256-00023/12) i insta el Govern a seguir les recomana-
cions del dit informe.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 41096)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Maialen Fernández Cabezas, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2019, sobre l’anàlisi dels 
comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autò-
nomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 
2015 i 2016 (tram. 256-00023/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 1/2019, sobre l’anà-

lisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les enti-
tats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als 
exercicis 2015 i 2016 (tram. 256-00023/12) i insta el Govern a seguir les recomana-
cions del dit informe.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 41140)

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

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2016 
(tram. 257-00001/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2019, sobre l’anàlisi dels comp-
tes de les empreses públiques, dels consorcis, les fundacions i les entitats autònomes 
no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2015 i 
2016. (tram 256-00023/12)
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el Consell Català 
de l’Esport, corresponent al 2016. (tram. 256-00024/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe del Compte general de la Genera-

litat corresponent 2016 (tram. 257-00001/12) i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 1/2019, sobre l’anà-
lisi dels comptes de les empre-ses públiques, dels consorcis, les fundacions i les en-
titats autònomes no ad-ministratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent 
als exercicis 2015 i 2016 (tram 256-00023/12), i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el 
Consell Català de l’Esport, corresponent al 2016 (tram. 256-00024/12) i insta a se-
guir les recomanacions de la Sindicatura.

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

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 41141)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 1/2019, sobre l’anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, 
les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Cata-
lunya, corresponent als exercicis 2015 i 2016 (tram. 256-00023/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 1/2019, sobre l’anà-

lisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les enti-
tats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als 
exercicis 2015 i 2016 (tram. 256-00023/12) i insta el Govern a seguir les recomana-
cions del dit informe.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el 
Consell Català de l’Esport, corresponent al 2016
256-00024/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 40216; 41076; 41097; 41140; 41143 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

25.06.2019

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 40216)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, diputada 

del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de re-
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solució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2019, 
sobre el Consell Català de l’Esport, corresponent al 2016 (tram. 256-00024/12).

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el 

Consell Català de l’Esport, corresponent al 2016 (tram. 256-00024/12) i insta el Go-
vern a seguir les recomanacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Consell 
Català de l’Esport que rectifiqui les irregularitats detectades a l’informe de fiscalit-
zació, posant en marxa, almenys, les següents accions: 

a) Donar compliment a la recomanació del control de presència de personal i 
també donar compliment a la modificació de l’Estatut dels Treballadors derivada de 
la jurisprudència europea.

b) Realitzar un inventari complet i valorat del seu immobilitzat així com també 
d’aquells béns que disposa per cessió o adscripció.

c) Dissenyar un pla estratègic anual de subvencions, on es valorin com a sub-
vencions la cessió d’equipaments de titularitat del consell, cedits o adscrits per la 
Generalitat.

d) Realitzar un informe sobre la situació i terminis de contracte de cessió d’ús 
d’espais a títol gratuït i onerós, no renovant aquells que tenen pròxima la seva data 
d’extinció.

e) Fixar un protocol de criteris comuns per a finançar a les federacions esportives.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, dipu-

tada, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 41076)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el Consell 
Català de l’Esport, corresponent al 2016 (tram. 256-00024/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el 

Consell Català de l’Esport, corresponent al 2016 (tram. 256-00024/12) i insta el Go-
vern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 41097)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado, Maialen 

Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 
lo que establece el artículo 186.5 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente propuesta de resolución, subsiguiente al debate del Procediment relatiu a 
l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el Consell Català de l’Esport, corresponent 
al 2016 (tram. 256-00024/12).



BOPC 378
5 de juliol de 2019

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes 22

Propuesta de resolución
1) El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fiscalización 3/2019, sobre 

el Consell Català de l’Esport, correspondiente a 2016 (tram. 256-00024/12) e insta 
al Gobierno a seguir las recomendaciones de dicho informe.

2) El Parlamento de Cataluña insta a los órganos de gobierno del Consell Català 
de l’Esport a tomar las medidas necesarias para corregir las deficiencias de gestión 
observadas en el informe de la Sindicatura de Cuentas, especialmente aquellas ya 
detectadas en el informe 21/2013 y que todavía no han sido corregidas, como son: 

a. Realización del inventario y valoración de bienes muebles e inmuebles.
b. Adecuación a la normativa de concesión y control de subvenciones para utili-

zar procedimientos que garanticen la concurrencia y la objetividad.
c. Elaboración de un plan estratégico de subvenciones donde se detallen los ob-

jetivos y efectos que se pretenden conseguir.
d. Instauración de criterios de distribución de ayudas a clubes y federaciones que 

realiza mediante terceros para que estos los traspasen, estudiando la posibilidad de 
realizarlo directamente para una mayor transparencia y control.

e. Revisión de los procedimientos internos que han permitido el pago de diferen-
tes subvenciones sin una justificación adecuada.

f. Publicación completa de las subvenciones concedidas para garantizar la trans-
parencia en el procedimiento.

3) El Parlamento de Cataluña insta a los órganos de gobierno del Consell Català 
de l’Esport a seguir las recomendaciones indicadas por la Sindicatura de Cuentas en 
el Informe de fiscalización 3/2019 y a remitir un informe sobre el cumplimiento de 
las mismas en el plazo máximo de 6 meses.

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, Maialen Fernández Ca-

bezas, diputados, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 41140)

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

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2016 
(tram. 257-00001/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2019, sobre l’anàlisi dels comp-
tes de les empreses públiques, dels consorcis, les fundacions i les entitats autònomes 
no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2015 i 
2016. (tram 256-00023/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el Consell Català 
de l’Esport, corresponent al 2016. (tram. 256-00024/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe del Compte general de la Genera-

litat corresponent 2016 (tram. 257-00001/12) i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 1/2019, sobre l’anà-
lisi dels comptes de les empre-ses públiques, dels consorcis, les fundacions i les en-
titats autònomes no ad-ministratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent 
als exercicis 2015 i 2016 (tram 256-00023/12), i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura.
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El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el 
Consell Català de l’Esport, corresponent al 2016 (tram. 256-00024/12) i insta a se-
guir les recomanacions de la Sindicatura.

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

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 41143)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent proposta 
de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
3/2019, sobre el Consell Català de l’Esport, corresponent al 2016 (tram. 256-00024/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el 

Consell Català de l’Esport, corresponent al 2016 (tram. 256-00024/12) i insta el Go-
vern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent 
al 2016
257-00001/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 41098; 41140; 41142 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 25.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 41098)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Maialen Fernández Cabezas, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 
2016 (tram. 257-00001/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova el Compte General de la Generalitat corres-

ponent al 2016 (tram. 257-00001/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 41140)

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

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 



BOPC 378
5 de juliol de 2019

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes 24

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2016 
(tram. 257-00001/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2019, sobre l’anàlisi dels comp-
tes de les empreses públiques, dels consorcis, les fundacions i les entitats autònomes 
no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2015 i 
2016. (tram 256-00023/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el Consell Català 
de l’Esport, corresponent al 2016. (tram. 256-00024/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe del Compte general de la Genera-

litat corresponent 2016 (tram. 257-00001/12) i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 1/2019, sobre l’anà-
lisi dels comptes de les empre-ses públiques, dels consorcis, les fundacions i les en-
titats autònomes no ad-ministratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent 
als exercicis 2015 i 2016 (tram 256-00023/12), i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el 
Consell Català de l’Esport, corresponent al 2016 (tram. 256-00024/12) i insta a se-
guir les recomanacions de la Sindicatura.

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

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 41142)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 185.4 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució subsegüent al debat de l’informe presentat per la Sindicatura de 
Comptes sobre el Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corres-
ponent al 2016 (tram. 257-00001/12) per tal que la Comissió n’elabori el dictamen.

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova
a. El Compte general de la Generalitat corresponent a l’exercici del 2016
b. L’Informe 1/2019, de la Sindicatura de Comptes, sobre el Compte general de 

la Generalitat corresponent al 2016
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes i a informar-lo del compliment d’aquestes recomanacions i 
dels resultats obtinguts 

Palau del Parlament, 21 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi 
ecològica i els conflictes ambientals i territorials
302-00128/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 41939 / Coneixement: Presidència del Parlament, 04.07.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, comuniquen a 
la Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en la moció subsegüent a una 
interpel·lació al Govern sobre la crisi ecològica i els conflictes ambientals i territori-
als (tram. 302-00128/12) presentada el 01/07/2019 i amb número de registre 41663.

On hi diu: 
«2. Insta al Departament de Territori i Sostenibilitat...»
«7. Insta al Departament de Territori i Sostenibilitat...»
«8. Insta al Departament de Territori i Sostenibilitat...»
«9. Insta al Departament de Territori i Sostenibilitat a tenir en consideració totes 

les al·legacions al Pla Director Urbanístic (PDU) de sòls no sostenibles presentades 
per la plataforma SOS Costa Brava...»

«11. Insta al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’Agència Catalana de 
Residus...»

«12. Al Departament de Territori i Sostenibilitat...»
«13. Al Departament de Territori i Sostenibilitat...»
«15. Al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació...»
«16. A l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Territori i Sostenibi-

litat...»
«17. Al Departament de Territori i Sostenibilitat...»
«18. Al Govern de la Generalitat i a l’Ajuntament de Barcelona...»

Hi ha de dir: 
«2. Al Govern de la Generalitat...»
«7. Al Govern de la Generalitat...»
«8. Al Govern de la Generalitat...»
«9. Al Govern de la Generalitat a tenir en consideració totes les al·legacions al 

Pla Director Urbanístic (PDU) de sòls no sostenibles presentades per IAEDEN-Sal-
vem l’Empordà ...»

«11. Al Govern de la Generalitat...»
«12. Al Govern de la Generalitat...»
«13. Al Govern de la Generalitat...»
«15. Al Govern de la Generalitat...»
«16. Al Govern de la Generalitat...»
«17. Al Govern de la Generalitat...»
«18. Al Govern de la Generalitat...»

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00002/12

ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA I DEL SECRETARI

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 3 de juliol de 2019, 
d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a proposta del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, ha elegit vicepresidenta la diputada Ele-
na Fort i Cisneros en substitució de la diputada Anna Tarrés i Campà, i a proposta 
del Grup Parlamentari Republicà, ha elegit secretari el diputat Jordi Orobitg i Solé 
en substitució del diputat Bernat Solé i Barril.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Jordi Orobitg i Solé; el president de la Comissió, 

Jean Castel Sucarrat

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 92/XII, sobre la priorització 
de l’agenda social i la recuperació de la convivència
290-00266/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40852 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 92/XII del  
Parlament de Catalunya, sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de 
la convivència (tram. 290-00266/12), us informo del següent:

En l’annex a aquest escrit us faig arribar un informe sobre les accions dutes a 
terme pels diferents departaments de la Generalitat, per tal de donar compliment a 
les mesures contingudes en la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya, sobre 
la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència adoptada en el 
debat monogràfic tingut l’11 d’octubre de 2018.

Barcelona, 13 de juny de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 92/XII, sobre el sistema de 
protecció de la infància i l’adolescència
390-00092/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019

Control del compliment de la Moció 93/XII, sobre la inacció social del 
Govern
390-00093/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019

Control del compliment de la Moció 94/XII, sobre la política financera 
i pressupostària
390-00094/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019

Control del compliment de la Moció 95/XII, sobre els serveis 
d’emergències
390-00095/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019

Control del compliment de la Moció 96/XII, sobre la segregació 
escolar i l’adopció de mesures en l’àmbit de l’educació
390-00096/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.07.2019
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
de Familiars de la Residència Sant Cugat Santa Rosa davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les 
deficiències en l’atenció als residents i la qualitat dels serveis
356-00463/12

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units (reg. 39824).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
28.06.2019.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’ens Jubilats de 
Macosa-Alstom afectats per l’amiant davant la Comissió de Treball, 
Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació dels afectats 
per l’amiant
356-00465/12

SOL·LICITUD

Presentació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP (reg. 39866).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
28.06.2019.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	2.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre el sistema de suport econòmic als centres especials de treball
	250-00281/12
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un protocol específic de seguiment dels programes individuals d’atenció
	250-00306/12
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre la gestió de les residències Bertran i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós i Alchemika de Barcelona
	250-00321/12
	Retirada

	Proposta de resolució sobre la consideració de l’Institut Català de Finances com a establiment financer de crèdit
	250-00536/12
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre la protecció del funcionament normal de l’economia catalana
	250-00555/12
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional
	250-00568/12
	Retirada

	Proposta de resolució sobre la transmissió a les estacions receptores de molt alta tensió d’Ifercat de la línia 9 del metro a Transports Metropolitans de Barcelona
	250-00574/12
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre la instal·lació d’enllumenat públic en un tram de la carretera GI-600 al pas per Blanes
	250-00596/12
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre els habitatges amb protecció oficial
	250-00632/12
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre l’adopció de decisions i mesures necessàries contra els atacs que pateixen els edificis judicials per part de grups separatistes radicals
	250-00661/12
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre les cessions del president del Govern d’Espanya davant les exigències separatistes
	250-00668/12
	Rebuig

	Proposta de resolució de petició de dimissió immediata del president del Parlament per haver posat la institució al servei dels que van fer un cop a la democràcia
	250-00691/12
	Rebuig



	3. Tramitacions en curs
	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
	Procediment per a elegir set membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
	284-00004/12
	Propostes de candidats


	3.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre la situació de la platja del Rec del Molí, a l’Escala
	250-00835/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un centre d’urgències d’atenció primària a Santa Perpètua de Mogoda
	250-00836/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 al poble de les Roquetes, de Sant Pere de Ribes
	250-00837/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la despesa del Govern en viatges durant el seu primer any de mandat
	250-00838/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la necessitat d’aprovar el reglament de desplegament de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	250-00839/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 10/2001, d’arxius i documents
	250-00840/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’accessibilitat del Servei d’Ocupació de Catalunya per a persones amb discapacitat auditiva
	250-00841/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’accessibilitat dels webs públics per a persones amb discapacitat auditiva
	250-00842/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’accessibilitat dels edificis públics per a persones amb discapacitat auditiva
	250-00843/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el Contracte programa de serveis socials 2020-2024
	250-00844/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la instal·lació de càmeres de videovigilància a les dependències dels centres penitenciaris
	250-00845/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el bilingüisme a les proves d’accés a la universitat
	250-00846/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la política comunicativa del Govern
	250-00847/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’horari d’obertura del Centre d’Atenció Primària Amposta
	250-00848/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el garantiment de l’equitat en l’accés als programes de prevenció del suïcidi
	250-00849/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la inclusió en el currículum escolar de programes d’educació en habilitats emocionals i socials eficaces per a prevenir problemes de salut mental
	250-00850/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la desertificació
	250-00851/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta educativa de l’Escola Escursell i Bartalot, de Ripollet
	250-00852/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el canvi d’emplaçament i la construcció de l’Escola Entença, de Barcelona
	250-00853/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els horaris de la pràctica esportiva dels joves
	250-00854/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’obertura d’una segona línia de P3 a l’Escola Isabel Besora, de Reus
	250-00855/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els programes d’atenció domiciliària i equips de suport
	250-00856/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la signatura d’un conveni amb el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre per al control de les plagues de mosquits i de mosca negra a les comarques de l’Ebre
	250-00857/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els tractaments públics de reproducció assistida
	250-00858/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2019, sobre l’anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2015 i 20
	256-00023/12
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el Consell Català de l’Esport, corresponent al 2016
	256-00024/12
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris

	Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2016
	257-00001/12
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris


	3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi ecològica i els conflictes ambientals i territorials
	302-00128/12
	Rectificació del text presentat



	4. Informació
	4.45. Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.05. Comissions legislatives
	Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
	410-00002/12
	Elecció de la vicepresidenta i del secretari


	4.50. Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01. Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 92/XII, sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència
	290-00266/12
	Designació de la Comissió competent
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.50.02. Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 92/XII, sobre el sistema de protecció de la infància i l’adolescència
	390-00092/12
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 93/XII, sobre la inacció social del Govern
	390-00093/12
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 94/XII, sobre la política financera i pressupostària
	390-00094/12
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 95/XII, sobre els serveis d’emergències
	390-00095/12
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 96/XII, sobre la segregació escolar i l’adopció de mesures en l’àmbit de l’educació
	390-00096/12
	Designació de la Comissió competent


	4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
	4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Familiars de la Residència Sant Cugat Santa Rosa davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les deficiències en l’atenció als residents i la qualitat del
	356-00463/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’ens Jubilats de Macosa-Alstom afectats per l’amiant davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació dels afectats per l’amiant
	356-00465/12
	Sol·licitud




