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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 500/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 11/2019, del 4 de juny, de modificació de la disposició transitòria 
setena de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport
203-00019/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 35, 10.07.2019, DSPC-P 59

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de juliol de 2019, ha debatut el 
Decret llei 11/2019, del 4 de juny, de modificació de la disposició transitòria setena 
de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport (tram. 
203-00019/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix 
l’article 158.6 del Reglament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

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

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 11/2019, del 4 de juny, de modificació de la disposició transitòria setena de 
la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

1.10. Acords i resolucions

Resolució 501/XII del Parlament de Catalunya, de creació de la 
Comissió d’Estudi dels Abusos Sexuals a Infants
252-00017/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 35, 10.07.2019, DSPC-P 59

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de juliol de 2019, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre els abusos 
sexuals a infants (tram. 252-00017/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el Grup Parlamentari Republicà, 
el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i el Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya i, d’acord amb l’article 66 del Reglament, ha adoptat la 
següent

Resolució
El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Estudi dels Abusos Sexuals a In-

fants (CEASI).

Tipus de comissió
Es proposa la creació d’una comissió específica per a l’estudi dels abusos sexuals 

a infants, d’acord amb el que estableixen els articles 63 i 66 del Reglament del Par-
lament.
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Composició
La Comissió d’Estudi dels Abusos Sexuals a Infants ha d’ésser integrada per un 

membre de cada grup parlamentari. Es regula d’acord amb les disposicions del Re-
glament del Parlament per a aquest tipus d’òrgan.

Hi poden assistir tècnics, especialistes i membres d’entitats. Així mateix, la Co-
missió pot encarregar informes a especialistes en la matèria objecte d’estudi.

Objecte
La Comissió d’Estudi dels Abusos Sexuals a Infants té com a objecte: 
a) Analitzar els protocols sobre abusos sexuals, llur desenvolupament i llur in-

cidència.
b) Analitzar la coordinació entre els departaments de la Generalitat.
c) Detectar les incidències derivades de l’aplicació dels protocols existents en els 

àmbits escolar, de lleure, d’oci, religiós i esportiu, entre d’altres, i també en la for-
mació dels professionals de cada àmbit.

d) Cercar nous mecanismes de detecció i abordatge dels casos d’abusos sexuals.
e) Proposar, si escau, millores legislatives per a protegir el menor en casos d’abu-

sos sexuals.

Termini dels treballs de la Comissió
La Comissió d’Estudi dels Abusos Sexuals a Infants té la vigència corresponent 

a la durada de la legislatura en curs.
La Comissió pot redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord 

amb el que estableix el Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
La secretària tercera, Laura Vílchez Sánchez; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 502/XII del Parlament de Catalunya, de creació de 
la Comissió d’Investigació sobre els Casos de Violència Sexual 
Denunciats en Centres Escolars
252-00018/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 35, 10.07.2019, DSPC-P 59

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de juliol de 2019, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre els casos de  
violència sexual denunciats en centres escolars (tram. 252-00018/12), presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,  
el Grup Parlamentari Republicà, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, el Subgrup Parla mentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent i el Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya.

Finalment, d’acord amb l’article 67 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya acorda crear la Comissió d’Investigació sobre els 

Casos de Violència Sexual Denunciats en Centres Escolars (CIVSCE), i n’estableix 
l’objecte i el contingut dels treballs, en els termes següents: 

Objecte i àmbit d’actuació
La Comissió té com a objecte l’anàlisi i la investigació de les violències sexuals 

contra els infants en centres escolars i espais educatius a Catalunya, les causes i con-
seqüències d’aquesta problemàtica, la valoració de les dades disponibles, el caràc-
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ter i l’adequació de les mesures que es despleguen per a la prevenció i protecció de 
l’abús sexual a menors, i, concretament, en l’àmbit educatiu, i el compliment que hi 
ha hagut de les normatives existents pel que fa als casos coneguts.

Contingut bàsic del pla de treball
a) Descripció de la realitat de la violència sexual contra menors en centres esco-

lars i espais educatius a Catalunya i de l’impacte que té en la vida dels infants, ob-
tinguda per mitjà de compareixences d’experts, especialistes i tècnics.

b) Estudi dels casos de violència sexual contra menors que s’han produït en l’àm-
bit de l’escola o d’espais educatius en les darreres dècades a Catalunya i sobre la res-
posta de reparació donada per l’Administració i els centres.

c) Anàlisi de les mesures adoptades els darrers anys pel Govern, i també de les 
responsabilitats dels gestors dels serveis en el tractament que s’ha donat als casos 
coneguts fins ara.

d) Estudi de les mesures que s’han desplegat en altres països per a prevenir l’abús 
sexual i la violència sexual contra infants i per a protegir-los.

Informe final
La Comissió ha de redactar un informe de conclusions final que reculli els punts 

clau dels estudis i les anàlisis a què fa referència el pla de treball.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
La secretària quarta, Adriana Delgado i Herreros; el president, Roger Torrent 

i Ramió

Resolució 503/XII del Parlament de Catalunya, per la qual es 
nomenen set membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts
284-00004/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 35, 10.07.2019, DSPC-P 59

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de juliol de 2019, d’acord amb l’ar-
ticle 6 de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts, i la Llei 2/2019, del 20 de maig, de modificació de la Llei 6/2008, del 13 de maig, 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya nomena Salvador Casals i Romagosa, Edmon 

 Colomer Soler, Jordi Font i Cardona, Núria Iceta Llorens, Vinyet Panyella i Balcells, 
Miriam Porté Solano i Margarida Troguet i Taull membres del Plenari del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió
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1.15. Mocions

Moció 101/XII del Parlament de Catalunya, sobre els Mossos 
d’Esquadra i les policies locals
302-00121/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 35, 11.07.2019, DSPC-P 60

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 de juliol de 2019, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les forces i els cossos de seguretat (tram. 302-00121/12), presentada pel 
diputat Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 41084), pel 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 41214), pel Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem (reg. 41222) i pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 41233).

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) Vetllar per l’absoluta neutralitat política de tots els agents de la Policia de la 

Generalitat en l’exercici de llurs funcions i, molt especialment, en tota la cadena de 
comandament del Cos de Mossos d’Esquadra.

b) Presentar en seu parlamentària un informe, assegurant degudament l’ano-
nimat, sobre els expedients disciplinaris incoats a funcionaris del Cos de Mossos 
d’Esquadra els darrers deu anys, en què constin les causes objectives que han donat 
lloc a la instrucció i les sancions disciplinàries imposades, si s’escau. Aquest infor-
me s’ha de lliurar al Parlament en el termini de seixanta dies per tal que la Mesa el 
trameti als portaveus dels grups i subgrups parlamentaris de la Comissió d’Interior.

c) Introduir els canvis pertinents en la normativa i els procediments relatius al 
règim disciplinari del Cos de Mossos d’Esquadra per tal de: 

1r. Assegurar que totes les actuacions dutes a terme en el període d’informació 
reservada dins la fase inicial de tota investigació s’incorporen a l’expedient sancio-
nador incoat.

2n. Garantir que en tota comunicació de la Divisió d’Afers Interns amb un agent 
quedi constància expressa de qui n’és l’autor i que en el tràmit d’informació reser-
vada es diferenciï la condició de testimoni o d’investigat de l’agent citat a declarar. 
En el cas d’un agent citat com a testimoni, no es poden utilitzar les seves manifes-
tacions per a determinar cap tipus de responsabilitat contra aquest agent, llevat que 
ell mateix ho ratifiqui voluntàriament i explícitament davant l’òrgan d’instrucció.

3r. Adequar, millorar i facilitar un espai concret on s’asseguri en tot moment, en 
el període d’informació reservada dins la fase inicial de la investigació, la presència 
del lletrat que acompanya i assessora el funcionari investigat perquè el pugui asses-
sorar convenientment sobre qualsevol aspecte relatiu a la seva situació i a la investi-
gació que l’afecta.

4t. Garantir que els agents investigats o expedientats tinguin sempre una còpia 
de totes llurs declaracions davant de l’instructor de la investigació reservada o de 
l’expedient disciplinari.

d) Presentar en seu parlamentària, en el termini de noranta dies a comptar de 
l’aprovació d’aquesta moció, un informe detallat sobre la distribució d’efectius del 
Cos de Mossos d’Esquadra, en què consti el repartiment dels nous efectius i la redis-
tribució dels actuals per a millorar la disponibilitat d’efectius i assegurar que totes 
les regions policials tinguin un mínim d’agents per a garantir la màxima igualtat en 



BOPC 385
15 de juliol de 2019

1.15. Mocions 9 

la prestació del servei essencial que és la seguretat, tant pel que fa a les necessitats 
efectives del conjunt dels ciutadans com a les condicions de prestació del servei per 
part dels funcionaris policials.

e) Impulsar la inclusió dels agents de les diverses policies locals en els progra-
mes formatius descentralitzats destinats a millorar les capacitats i els coneixements 
en les tècniques i estratègies de prevenció i detecció del radicalisme i el terrorisme 
gihadistes, per tal d’aconseguir una millor capacitat de resposta i un més bon conei-
xement de l’abast i de les característiques d’aquesta amenaça global.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Moció 102/XII del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques 
d’habitatge
302-00123/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 35, 11.07.2019, DSPC-P 60

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 de juliol de 2019, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 302-00123/12), presentada per la diputa-
da Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,  
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
(reg. 42199), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 42232) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 42237 i 42254).

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

Moció
El Parlament de Catalunya, amb relació a les polítiques públiques d’habitatge: 
a) Insta el Govern a reeditar el Pacte nacional per l’habitatge, amb la participació 

d’ajuntaments i d’agents socials, econòmics i polítics, com a espai de diàleg perma-
nent, per a aconseguir el consens en matèria de polítiques públiques d’habitatge amb 
l’objectiu d’afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i donar una resposta que 
garanteixi l’empara del dret a l’habitatge.

b) Insta el Govern a convocar els agents socials i els ens locals per treballar con-
juntament en un nou avantprojecte de llei de l’habitatge que permeti afrontar l’emer-
gència de país en l’àmbit de l’habitatge i que plantegi una modificació estructural de 
les polítiques públiques d’habitatge de la Generalitat i de la resta d’administracions 
públiques, amb l’objectiu de millorar l’accés de la ciutadania a l’habitatge, augmen-
tar el parc públic i privat de lloguer social i assequible, reduir els casos d’exclusió 
residencial i potenciar el lloguer com a opció d’accés a l’habitatge.

c) Insta el Govern, amb l’objectiu d’incrementar l’acció contra els habitatges 
buits, a: 

1r. Incrementar, amb la col·laboració dels ajuntaments, els mecanismes de detec-
ció dels habitatges buits propietat de grans tenidors, per reforçar la utilitat del Registre 
d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant, establert pel Decret llei 
1/2015, amb encreuament de les dades cadastrals, les dades registrals i les dades del 
padró amb les dades que consten en el Registre de fiances de lloguer de finques urba-
nes, i donar compliment a la normativa vigent, amb l’aplicació dels mecanismes d’im-
posició de sancions i multes coercitives regulats per a les entitats financeres i els grans 
tenidors d’habitatge.
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2n. Estudiar, a partir dels resultats de l’avaluació de l’efectivitat de l’impost sobre 
habitatges buits a què es refereix la Resolució 36/XII del Parlament, la possibilitat 
de revisar els elements quantificadors de l’impost, com el mínim exempt, els tipus de  
gravamen o les bonificacions.

d) Insta el Govern, amb l’objectiu de treballar coordinadament amb els ajunta-
ments per donar resposta a l’ocupació d’habitatges sense títol habilitant, a: 

1r. Consensuar amb els ajuntaments accions i recursos que facilitin la detecció 
de pisos buits i pisos ocupats, amb la dotació dels recursos necessaris per a la ins-
pecció i per a l’elaboració del cens de pisos buits a totes les zones d’alta demanda 
acreditada.

2n. Crear un registre de domicilis en absència.
3r. Revisar, si cal, el protocol d’actuació del Cos de Mossos d’Esquadra davant 

les situacions d’ocupació.
4t. Facilitar la rehabilitació d’habitatges i incrementar els ajuts a la rehabilitació 

que tinguin com a objectiu l’augment del parc d’habitatges de lloguer a preus socials 
i assequibles.

e) Insta el Govern a incrementar el parc d’habitatge públic destinat a lloguer so-
cial en un mínim d’un 20% anual respecte a l’habitatge públic existent, amb l’objectiu 
d’arribar als estàndards europeus.

f) Insta el Govern a incrementar el pressupost destinat a polítiques públiques 
d’habitatge per a arribar a un mínim de 1.000 milions d’euros l’any durant els pro-
pers deu anys, amb l’objectiu de compensar la falta d’inversió de la passada dècada.

g) Insta el Govern a incrementar els recursos de les oficines locals d’habitatge 
per tal que puguin incrementar l’acció de mediació dels ajuntaments en l’àmbit de 
l’habitatge.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 103/XII del Parlament de Catalunya, sobre el pla d’acció dels 
departaments davant l’emergència climàtica
302-00124/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 35, 11.07.2019, DSPC-P 60

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 de juliol de 2019, d’acord amb l’ar-
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el pla d’acció dels departaments davant l’emergència climàtica (tram. 302-
00124/12), presentada per la diputada Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar (reg. 42225), pel Subgrup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 42234), pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans (reg. 42238) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 
Parlamentari Republicà (reg. 42240, 42292 i 42359).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport i la seva solidaritat amb el 

territori de la Ribera d’Ebre i el suport als equips d’extinció d’incendis que hi tre-
ballen. L’emergència climàtica fa imprescindible un nou model forestal sostenible, 
una política de suport al món rural i un augment d’efectius de prevenció i extinció 
d’incendis.
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2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a preparar la Segona Cimera Cata-
lana del Canvi Climàtic, a la qual s’ha de convidar a participar tots els sectors am-
bientals, econòmics, socials, polítics i acadèmics per tal d’acordar un full de ruta, 
coordinat amb l’Estat i la Unió Europea, a curt i mitjà termini, per a afrontar les po-
lítiques de mitigació i adaptació als fenòmens del canvi climàtic que afectaran Cata-
lunya, tal com indica el Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Aquesta 
cimera s’ha de celebrar en el termini de sis mesos.

3. El Parlament de Catalunya constata que, malgrat la gravetat de l’emergència 
climàtica, el Govern no ha desplegat la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desplegar de manera efectiva i 
urgent la Llei 16/2017, atès que no s’han desenvolupat la majoria de les mesures que 
estableix aquesta norma, i l’insta a presentar-li, en el termini de tres mesos: 

a) Un pla de mesures posterior a la sentència del Tribunal Constitucional relativa 
a la Llei 16/2017.

b) Un calendari d’execució de la Llei 16/2017.
c) Un conjunt de mesures concretes que transformin en termes pràctics i, amb 

un calendari complet, la declaració d’emergència climàtica aprovada pel Govern.
d) Un informe del grau de compliment i del calendari de desplegament de la Llei 

16/2017 a finals del 2019.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, en el termini de sis 

mesos, un pla estratègic d’alerta climàtica amb perspectiva de gènere i igualtat so-
cial de manera transversal a totes les mesures de la Llei 16/2017, basat en la justícia 
climàtica.

Transició energètica 
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar un pla de xoc contra la pobresa energètica, amb una atenció especial 

envers les dones, que en són les principals afectades.
b) Posar en marxa un pla de xoc destinat a eliminar les barreres al desenvolupa-

ment de les energies renovables a Catalunya mitjançant, entre altres, la modificació 
i millora, la derogació o la modificació del Decret 147/2009, del 22 de setembre, 
pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació 
d’instal·lacions d’energies renovables a Catalunya, per tal de fer possible els objectius 
de generació d’energies renovables l’any 2030 i promoure un model energètic des-
centralitzat i amb participació ciutadana. Així mateix, l’insta a elaborar l’estratègia 
Solarcat per a preparar Catalunya per a la captació, l’aprofitament i l’emmagatze-
matge elèctric de l’energia solar.

c) Fer les accions necessàries davant del Govern de l’Estat per a acordar un pla 
de tancament de les centrals nuclears el 2027.

d) Impulsar un pla de transició justa per a la reactivació de les comarques afec-
tades per les centrals nuclears.

e) Focalitzar l’activitat de l’Administració a promoure que els ciutadans puguin 
produir i gestionar llur pròpia energia elèctrica, aprofitant el potencial d’energia so-
lar fotovoltaica integrada en els espais autoritzats i cercant la sobirania energètica. 
Així mateix, l’insta a tenir present la protecció a les famílies vulnerables, amb el 
desenvolupament dels instruments que facin possible un preu just per l’energia elèc-
trica, a fi de poder cobrir les necessitats bàsiques essencials d’aquestes famílies.

f) Aprovar una estratègia de foment i impuls de l’autoconsum i de l’autoconsum 
compartit energètic, amb els canvis normatius necessaris, en col·laboració amb el 
món local.

g) Crear una finestreta única en la legalització d’instal·lacions d’autoconsum amb 
la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial. En aquest sentit, cal 
unificar el tràmit de seguretat industrial i d’energia per a instal·lacions amb potència 
inferior a 100 KW sense excedents.
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h) Dur a terme les accions necessàries per a l’electrificació dels principals ports 
i impulsar la creació d’una àrea de control d’emissions (ECA).

Fracturació hidràulica
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a utilitzar el marc competencial 

actual per a fer efectiva la prohibició de la fracturació hidràulica ( fracking) a Cata-
lunya.

Agricultura, ramaderia i estratègia alimentària
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar un pla de producció del 

sector primari per a adaptar-lo a les noves circumstàncies climàtiques i a la gestió 
sostenible de l’aigua i de la resta de recursos naturals.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar amb la implantació de nous cultius per a donar valor afegit a l’agri-

cultura de muntanya i finalitzar els treballs de la redacció del Pla estratègic per a la 
ramaderia extensiva de muntanya, impulsat pel Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació, com una eina clau per a donar continuïtat i viabilitat a 
l’activitat ramadera a les zones de muntanya.

b) Posar en marxa els treballs per a aprovar el Pla d’acció de foment de la pro-
ducció agrària ecològica (2021-2025).

c) Impulsar les mesures necessàries perquè les explotacions agràries puguin ge-
nerar l’energia elèctrica que necessiten per al seu funcionament a partir d’energies 
renovables.

d) Impulsar un pla per a reduir l’ús de fitosanitaris de síntesi química i fertilit-
zants químics en l’àmbit agrícola, vinculat als reglaments d’execució de la Unió Eu-
ropea, especialment amb la prohibició de l’ús del glifosat.

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, dins del 2019, un pla 
integral, seguint els principis de l’economia circular, per a la conversió de les dejec-
cions ramaderes en oportunitats per a obtenir energia (metà) i adobs orgànics d’alt 
rendiment. Així mateix, l’insta a impulsar les modificacions normatives per tal que 
les plantes de tractament de purins que utilitzin la combustió tèrmica -inclosa la ga-
sificació- de residus municipals, industrials o llurs derivats ho deixin de fer.

11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a finalitzar, dins del 2019, els 
 treballs per a aprovar el Pla estratègic forestal, que ha d’incloure les pràctiques de 
producció i aprofitament de la massa forestal i les mesures de conservació de la bio-
diversitat, i també la formació que necessiten els treballadors forestals. Entre els ei-
xos prioritaris d’aquest pla hi ha d’haver la conservació de la biodiversitat compatible 
amb els requeriments agroambientals i aspectes de conservació del medi ambient, 
prevenció d’incendis i manteniment de determinats hàbitats i la dinamització econò-
mica del món rural.

12. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incloure en el Pla estratègic de ramaderia extensiva de muntanya mesures per 

a garantir la biodiversitat.
b) Garantir la regeneració del paisatge en mosaic agroforestal com a mesura de 

prevenció d’incendis forestals i d’augment de la biodiversitat.
c) Reforçar i ampliar l’estratègia per a promoure l’aprofitament de la biomassa 

forestal i agrícola, i fer-ne el seguiment anual per si s’ha d’actualitzar.
13. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar, dins del 2019 i en el 

marc de l’estratègia alimentària de Catalunya, que acabarà en el Pacte nacional per a 
la política alimentària de Catalunya, un pla per a promocionar la venda de proximi-
tat, amb l’objectiu de les xarxes de consum de proximitat, distribució i venda d’ali-
ments de quilòmetre zero, i amb una atenció especial a les cooperatives de consum.

Gestió dels residus
14. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Ampliar l’enfocament del principi de responsabilitat ampliada del productor, i 
garantir la introducció de requisits de disseny ecològic i la cobertura total dels cos-
tos de la generació de residu, i la inclusió de més productes en l’àmbit de la respon-
sabilitat ampliada del productor.

b) Dur a terme les modificacions legislatives i reglamentàries per a la retirada 
d’ampolles d’aigua de plàstic dels edificis públics i institucionals, i assegurar la dis-
pensació d’aigua potable gratuïta per mitjà de fonts.

c) Dur a terme les modificacions legals necessàries perquè en els sectors de l’ho-
teleria i la restauració se serveixi aigua de l’aixeta de manera gratuïta.

d) Posar en marxa una estratègia per a la reducció dels residus. Aquesta es-
tratègia s’ha d’aplicar amb incidència i incentius per als centres de producció, els 
ajuntaments i la ciutadania en general, amb l’objectiu de reduir el malbaratament 
de recursos i fomentar la reparabilitat, la durabilitat, la reutilització, el reciclatge i 
l’ecodisseny dels productes, en la línia dels corresponents desenvolupaments nor-
matius europeus en l’àmbit de l’ecodisseny i la prevenció en la generació de residus.

Habitatge i urbanisme
15. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar un pla de rehabilitació energètica i estructural d’edificis públics i ha-

bitatges per a avançar en l’eficiència energètica, amb prioritat per als barris i nuclis 
de població més vulnerables.

b) Incorporar els principis del feminisme als plans directors urbanístics de mane-
ra que es promogui un model de ciutat compacta i amb nivells de desigualtat reduïts 
que redundi en un augment de la seguretat per a les dones, i també en el desenvolu-
pament de sistemes de transport públic que facilitin la conciliació.

c) Elaborar una guia de bones pràctiques per al planejament urbanístic amb pers-
pectiva de gènere i ambiental, adreçada als ajuntaments i amb llur col·laboració.

Economia verda
16. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Establir una estratègia de contractació verda amb clàusules ambientals. En 

aquest sentit, s’han d’incorporar criteris ambientals en els plecs de clàusules admi-
nistratives particulars dels contractes d’obres, amb exposició pública de les dades  
i de manera comprensible per als ciutadans.

b) Crear ocupació pública en sectors clau com l’economia verda (els que comba-
ten el canvi climàtic o impulsen les energies renovables, la mobilitat sostenible i la 
rehabilitació estructural i energètica d’habitatges), els serveis públics bàsics (cura de 
les persones, autonomia personal, educació, salut, cultura, polítiques laborals acti-
ves), la recerca, la innovació i la cultura, finançats amb un avenç en la convergència 
en pressió fiscal amb la UE-15.

c) Presentar-li els pressupostos de carboni durant el quart trimestre del 2020, tal 
com estableix la Llei 16/2017.

Fiscalitat verda
17. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Agilitzar els treballs perquè l’impost sobre vehicles contaminants es pugui co-

mençar a aplicar l’1 de gener de 2020.
b) Posar en marxa les mesures fiscals que inclou la Llei 21/2015, del 29 de juliol, 

de finançament del sistema de transport públic de Catalunya, i que són finalistes  
i s’han de destinar a finançar el transport públic.

c) Revisar la imposició energètica per a modular-la en funció de les emissions de 
CO2 i defensar a escala europea la creació d’un impost sobre el carboni i reformar el 
mercat de permisos d’emissions per a assegurar-ne un preu prou elevat.

Mobilitat sostenible 
18. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Acabar de desplegar totalment la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament 
del sistema de transport públic de Catalunya.

b) Reclamar al Govern de l’Estat una aportació econòmica per a l’Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelona adequada a les necessitats de finançament del sis-
tema de transport públic metropolità, i també una contribució adequada al conjunt de 
serveis de transport urbà de Catalunya.

c) Definir les àrees de gestió tarifària integrada i avançar en la integració tarifà-
ria entre zones, i accelerar la posada en marxa de la T-Mobilitat.

d) Revisar i accelerar el pla de foment del vehicle elèctric a Catalunya mitjançant 
el Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per al vehicle 
elèctric a Catalunya (PIRVEC), integrant les convocatòries del Programa MOVES 
de manera coordinada per a assolir uns resultats que permetin avançar de manera 
ràpida en el desenvolupament de la mobilitat elèctrica.

Salut
19. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Agilitzar els treballs de redacció d’un nou pla de qualitat de l’aire 2020-2025 

amb l’objectiu de no superar mai els límits fixats per les directives comunitàries.
b) Aprovar, dins el 2019, un nou pla de millorament de la Xarxa de Vigilància i 

Previsió de la Contaminació Atmosfèrica pel que fa a la cobertura territorial i incre-
ment de les substàncies contaminants analitzades.

c) Donar suport al Registre metropolità de vehicles autoritzats, que està desenvolu-
pant l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i continuar adoptant les eines necessàries per 
a implantar-lo, tot incloent-hi el reforçament del transport públic, l’ampliació d’apar-
caments d’enllaç (park-and-ride) i la instal·lació de senyalització d’aproximació.

d) Iniciar, dins el 2019, els tràmits per a una llei de qualitat de l’aire catalana, 
amb la voluntat d’establir, entre altres mesures, mecanismes de finançament per al 
desenvolupament de les polítiques contra la contaminació atmosfèrica.

e) Incorporar al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire les comar-
ques d’Osona i de la Ribera de l’Ebre com a zones de protecció especial i una estra-
tègia per a reduir l’ozó troposfèric.

f) Elaborar, dins el 2019, un inventari d’emissions a l’atmosfera de Catalunya.
g) Establir un pla de xoc per tal que els hospitals no tanquin llits en període va-

cacional, atès l’increment d’episodis de contaminació atmosfèrica en els mesos de 
més calor.

Biodiversitat i patrimoni natural
20. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, dins el 2019, el catà-

leg de fauna en perill d’extinció, i, durant el 2020, un projecte de llei de la biodiver-
sitat i el patrimoni natural.

Educació
21. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incloure en el currículum d’educació primària, en l’àmbit de coneixement del 

medi, continguts sobre actituds responsables per a mitigar el canvi climàtic i sobre 
sensibilització ecològica.

b) Incloure en el currículum d’educació secundària, de manera obligatòria en 
l’assignatura de ciències naturals, continguts sobre actituds responsables per a miti-
gar el canvi climàtic i sobre sensibilització ecològica.

Aigua
22. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir un pla de seguiment i con-

trol de l’acompliment dels cabals de manteniment que sigui de fàcil seguiment públic.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
La secretària tercera, Laura Vílchez Sánchez; el president, Roger Torrent i Ramió
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Moció 104/XII del Parlament de Catalunya, sobre la crisi ecològica  
i els conflictes ambientals i territorials
302-00128/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 35, 11.07.2019, DSPC-P 60

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 de juliol de 2019, d’acord amb l’ar-
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la crisi ecològica i els conflictes ambientals i territorials (tram. 302-00128/12), 
presentada per la diputada Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 42198), pel Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar (reg. 42226), pel Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 42236) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 42241, 42293 i 42360).

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) Presentar, en el termini de tres mesos, un pla de mesures amb l’objectiu de fer 

efectiu el contingut anul·lat per la sentència del Tribunal Constitucional de la Llei 
16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

b) Presentar, en el termini de tres mesos, un calendari d’execució dels aspectes 
pendents de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

c) Presentar, abans que s’acabi el 2019, un pla mesures que concretin els compro-
misos de la declaració d’emergència climàtica del Govern.

d) Iniciar, durant el 2020, els tràmits de redacció del Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge del Parc Natural de l’Alt Pirineu, d’acord amb el que 
estableixen l’article 5 del Decret 194/2003, de l’1 d’agost, de creació del Parc Natu-
ral de l’Alt Pirineu, i l’article 5 de la Llei 12/1985, del 13 de juny, d’espais naturals.

e) Impulsar una consulta entre el conjunt de la ciutadania del Pirineu sobre els 
Jocs Olímpics d’hivern perquè pugui votar, aportar opinions i propostes i manifestar 
necessitats i expectatives, i també fomentar un debat públic, obert i transparent en 
què s’exposi tota la informació ambiental, econòmica i territorial necessària i instar 
els ens locals afectats, els ajuntaments i els consells comarcals a facilitar el debat 
per mitjà de les institucions municipals.

f) Iniciar l’extinció de totes les concessions a hidroelèctriques caducades per a 
determinar-ne la reversió al control públic, i vetllar pel compliment dels cabals eco-
lògics de totes les conques internes de Catalunya.

g) Exigir al Ministeri per a la Transició Ecològica el traspàs definitiu de totes 
les competències en matèria de concessions de les conques de l’Ebre de Catalunya i 
crear una confederació hidrogràfica pròpia per a la conca hidrogràfica de la Garona.

h) Posar en pràctica, amb relació a les necessitats de mobilitat de la Selva Marí-
tima, els acords següents: 

1r. Millorar el tram de la carretera GI-600 des de l’actual final de la carretera 
C-32 fins a la rotonda de Mas Cremat.

2n. Millorar la carretera C-63 entre Vidreres i Lloret de Mar.
3r. Executar el projecte EI-TX-05610 bus entre Blanes i Lloret de Mar.
4t. Encarregar un projecte constructiu de la ronda Nord de Lloret de Mar.
5è. Impulsar l’estudi previ del corredor BKCat de Blanes a Lloret de Mar, amb 

la possibilitat d’establir-hi un servei d’autobús de trànsit ràpid (BRT) que potenciï la 
velocitat comercial del servei de transport públic en autobús per a fer-lo competitiu 
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amb el vehicle privat per mitjà d’un sistema de transport col·lectiu que pugui assolir 
els nivells de capacitat d’un sistema ferroviari.

i) Analitzar totes les al·legacions al Pla director urbanístic de sòls no sosteni-
bles, d’acord amb el que estableix la legislació vigent, i tenir en consideració les 
al·legacions que coincideixin amb els objectius fixats per aquest pla director, com 
ara la desclassificació de sòls que elimini sectors urbanitzables que encara no s’han 
executat, com proposen les al·legacions presentades per l’entitat IAEDEN - Salvem 
l’Empordà.

j) Continuar amb el procés de revisió administrativa del projecte de l’abocador a 
Riba-roja d’Ebre, des d’un punt de vista ambiental, urbanístic i de l’adequació de les 
futures llicències municipals al pla especial urbanístic vigent.

k) Automatitzar progressivament les dades que proporcionen les estacions de 
mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica 
i proporcionar necessàriament dades horàries d’ozó, diòxid de nitrogen i partícules 
PM10, i dels altres contaminants que sigui rellevant recollir específicament d’acord 
amb la situació concreta de l’estació de control, i instar les taules de qualitat de l’aire 
locals a buscar els mecanismes, institucionals o no, que permetin una anàlisi acura-
da i independent de la qualitat de l’aire a cada territori concret.

l) Crear una comissió permanent de seguiment dels acords signats per la Tau-
la del Ter per al retorn dels cabals del riu Ter. Aquest òrgan ha de garantir, d’una 
manera transparent i regular, que realment es compleixen els acords de la Taula del 
Ter, desplegant totes les eines i els procediments informatius que siguin necessaris.

m) Incrementar les partides pressupostàries destinades a la prevenció i a  l’extinció 
d’incendis, de manera que es tendeixi a un equilibri progressiu entre el percentatge 
destinat a extinció i a prevenció, i establir un programa coordinat entre totes dues 
actuacions que estableixi, d’una manera conjunta, mesures de gestió efectives que 
contribueixin a reduir el nombre d’actuacions d’extinció.

n) Garantir la bona qualitat i disponibilitat de les aigües subterrànies d’acord 
amb l’article 1.d de la Directiva marc de l’aigua, complir d’una manera efectiva 
l’obligació de garantir la reducció progressiva de la contaminació de l’aigua subter-
rània i d’evitar noves contaminacions, i prioritzar i fer efectiu l’ús racional i soste-
nible de l’aigua com a bé natural, d’especial interès públic, estratègic i cada vegada 
més escàs.

o) Tenir en compte que una part de la crisi ecològica de Barcelona és motivada 
per la contaminació derivada dels creuers i, en conseqüència, prendre les mesures 
següents: 

1a. Prioritzar l’entrada al port de Barcelona dels vaixells que utilitzen combus-
tibles de baixa contaminació i dels que tenen instal·lats sistemes de filtres de partí-
cules i catalitzadors d’òxids de nitrogen, i impulsar la creació d’una àrea de control 
d’emissions (ECA).

2a. Establir un pla d’electrificació progressiva del port de Barcelona i de conne-
xió de creuers i dels vaixells de mercaderies a la xarxa elèctrica local quan estan 
atracats al port.

3a. Potenciar definitivament el transport ferroviari de les mercaderies que poden 
ésser traslladades en aquest mitjà des de l’origen fins a la destinació.

p) Declarar una moratòria immediata en la venda d’oliveres monumentals.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
La secretària quarta, Adriana Delgado i Herreros; el president, Roger Torrent 

i Ramió
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Moció 105/XII del Parlament de Catalunya, sobre la salut mental  
i l’atenció al suïcidi juvenil
302-00125/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 35, 11.07.2019, DSPC-P 60

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 de juliol de 2019, d’acord amb l’ar-
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la salut mental i l’atenció al suïcidi juvenil (tram. 302-00125/12), presentada 
per la diputada Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 42214), pel 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 42227) i pel G. P. de Ciuta-
dans (reg. 42235).

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) Fer una revisió de la cartera de serveis dels centres de salut mental infantil i 

juvenil i dels centres de salut mental d’adults que permeti de millorar l’acompanya-
ment en el traspàs entre aquests serveis de salut mental, incorporant-hi la perspectiva 
juvenil i l’equitat territorial, assegurant per mitjà de protocols específics la continuï-
tat assistencial entre un centre i l’altre, i garantint el personal suficient.

b) Fer de la participació ciutadana una eina imprescindible per a continuar avan-
çant en les polítiques dirigides a millorar la salut mental juvenil i facilitar eines a la 
població general per a identificar problemàtiques de suïcidi i actuar ràpidament per 
mitjà del sistema de salut, l’escola o la família.

c) Incorporar, en els òrgans de participació de salut mental del Departament de 
Salut, la perspectiva juvenil, i també la dels supervivents, fomentant la participació 
d’associacions de joves i d’afectats i familiars.

d) Elaborar un estudi que permeti d’entendre les evidències científiques de l’as-
sociació entre l’ús de tecnologies mòbils i la depressió en els adolescents. Aquest 
estudi s’ha d’elaborar amb perspectiva de gènere, intercultural i territorial.

e) Establir un equip d’avaluació dels resultats del programa del Codi risc de suïci- 
di per a planificar noves actuacions i, si escau, elaborar un pla específic de prevenció de  
la conducta suïcida.

f) Continuar millorant el registre del Codi risc de suïcidi, fent una anàlisi de les 
diferències entre centres i territoris, i incorporant-hi les causes que poden determi-
nar diferències territorials o de centre, i també assegurar un seguiment específic del 
fenomen del suïcidi juvenil.

g) Dotar de recursos l’atenció primària per tal de garantir l’obtenció de diagnòs-
tics més precoços i fer una major prevenció de l’intent suïcida entre els joves de Ca-
talunya, i també formar els professionals en l’àmbit social, educatiu i de la societat 
civil perquè siguin subjectes actius en la prevenció del suïcidi.

h) Impulsar una major coordinació entre departaments pel que fa a les polítiques 
de millorament de la salut mental de la població jove i entre el vessant preventiu de 
la salut pública i el Servei Català de la Salut.

i) Entendre l’escola com un entorn promotor de la salut dels adolescents i apostar 
per accions de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i d’atenció 
precoç dels problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, i el 
consum de drogues, alcohol i tabac, en col·laboració amb els centres educatius i els 
serveis de salut comunitària presents al territori.

j) Impulsar l’educació emocional a les escoles i els instituts reforçant la formació 
continuada del professorat i oferir, des del Departament d’Educació, continguts de 
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qualitat per tal que l’educació emocional s’incorpori a la programació en tota l’eta-
pa educativa.

k) Elaborar formacions descentralitzades del nou programa «Salut i escola», per 
a optimar-ne la divulgació.

l) Impulsar l’elaboració de formacions específiques en competència emocional en 
matèria de salut mental i prevenció del suïcidi juvenil, adreçades al professorat i als 
professionals que interactuen amb els infants i joves.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Moció 106/XII del Parlament de Catalunya, sobre les accions que 
perjudiquen la convivència
302-00126/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 35, 11.07.2019, DSPC-P 60

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 de juliol de 2019, d’acord amb l’ar-
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les accions que perjudiquen la convivència (tram. 302-00126/12), presentada 
pel diputat Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 42228) 
i pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
(reg. 42231).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya reconeix i agraeix l’esforç i la dedicació dels vo-

luntaris, dels servidors públics de l’Administració de la Generalitat i les adminis-
tracions locals i de la Unitat Militar d’Emergències, de les Forces Armades, en les 
tasques de control i extinció del devastador incendi iniciat a la Torre de l’Espanyol 
(Ribera d’Ebre) el 26 de juny, i mostra la seva solidaritat amb els ramaders, els pa-
gesos i totes les persones afectades per aquest incendi, que va cremar més de sis mil 
hectàrees a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Mostrar públicament el seu reconeixement i agraïment als voluntaris, als ser-

vidors públics de l’Administració de la Generalitat i de les administracions locals i a 
la Unitat Militar d’Emergències, de les Forces Armades, que han ajudat a controlar 
i extingir el devastador incendi iniciat a la Torre de l’Espanyol.

b) Elaborar un pla específic d’avaluació i reparació dels danys causats per l’in-
cendi.

c) Comprometre’s a comparèixer a petició pròpia en seu parlamentària per expo-
sar les causes i les conseqüències de l’incendi.

3. El Parlament de Catalunya condemna tots els actes de discriminació i into-
lerància, especialment els perpetrats amb violència, esdevinguts abans o durant els 
actes de celebració de l’orgull LGTBI.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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Moció 107/XII del Parlament de Catalunya, sobre els casos de 
corrupció a Catalunya
302-00127/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 35, 11.07.2019, DSPC-P 60

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 de juliol de 2019, d’acord amb l’ar-
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre els casos de corrupció a Catalunya (tram. 302-00127/12), presentada pel dipu-
tat Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 42136).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Recuperar amb la màxima diligència i transparència el perjudici patrimonial 

causat al Consorci del Palau de la Música, impulsant, si escau, les corresponents 
accions judicials i embargaments contra els condemnats a títol d’autors, partícips o 
beneficiaris, com Convergència Democràtica de Catalunya i qualsevol entitat que, 
amb independència de la seva denominació, jurídicament la succeeixi.

b) Perseguir amb la màxima diligència les males pràctiques i els greus indicis de 
corrupció en l’adjudicació de contractes públics milionaris per a la gestió d’obres pú-
bliques, l’atorgament de subvencions i la contractació de personal i centres tutelars 
de menors a entitats afins a partits polítics.

c) Personar-se com a acusació particular i perseguir proactivament tots els casos 
en què el patrimoni públic es destina indegudament a fins diferents dels legalment 
establerts.

d) Exercir totes les accions judicials disponibles contra els eventuals responsa-
bles de les accions perjudicials per al patrimoni públic de la Generalitat que s’estan 
coneixent arran de la instrucció de la causa del 3% en el Jutjat Central d’Instrucció 
número 5 de l’Audiència Nacional.

e) Adoptar totes les mesures polítiques i, si escau, normatives necessàries per 
a eliminar els privilegis injustificats dels alts càrrecs i les persones d’especial res-
ponsabilitat pública de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, com els aforaments 
polítics.

f) Reforçar la independència, la transparència i els mitjans humans i logístics de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya es compromet a treballar per a aprovar durant 
aquesta legislatura una llei de protecció efectiva dels denunciants de corrupció.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
La secretària tercera, Laura Vílchez Sánchez; el president, Roger Torrent i Ramió
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1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la prevenció i l’extinció d’incendis
300-00156/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 10.07.2019, DSPC-P 59.

Interpel·lació al Govern sobre les accions del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb relació a la gestió 
del territori
300-00157/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 10.07.2019, DSPC-P 59.

Interpel·lació al Govern sobre les instal·lacions i els accessos als 
ports
300-00158/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 10.07.2019, DSPC-P 59.

Interpel·lació al Govern sobre la Catalunya rural
300-00159/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 10.07.2019, DSPC-P 59.

Interpel·lació al Govern sobre la prohibició de les operacions de 
rescat a la Mediterrània
300-00160/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 11.07.2019, DSPC-P 60.

Interpel·lació al Govern sobre les delegacions exteriors
300-00161/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 11.07.2019, DSPC-P 60.
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Interpel·lació al Govern sobre els problemes de mobilitat
300-00162/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 11.07.2019, DSPC-P 60.

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels menors no 
acompanyats
300-00163/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 11.07.2019, DSPC-P 60.
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 42566; 42580).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 18.07.2019; 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

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 42109 / Coneixement: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 11.07.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Jordi Orobitg i Solé, diputat del Grup Parla-

mentari Republicà, comuniquen a la Mesa del Parlament que han advertit l’errada 
següent en les esmenes a l’articulat de la proposició de llei (tram. 202-00011/12) pre-
sentades el i amb número de registre 40948.

On hi diu: 
«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.»

Hi ha de dir: 
«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 2023 fins al 31 de 
Desembre de 2024.»

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu; Jordi Orobitg i Solé, diputat, GP ERC
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya de condemna de les 
agressions a adolescents i joves migrats
401-00016/12

LECTURA EN EL PLE

Sessió 35, 11.07.2019, DSPC-P 60

Els darrers mesos s’han produït greus atacs contra adolescents i joves migrats en 
algunes poblacions de Catalunya, i també s’han pogut veure diverses manifestacions 
que pretenen atemptar contra la convivència i la diversitat de la societat catalana.

Com a institució compromesa en la lluita contra les desigualtats, el racisme i la 
xenofòbia, el Parlament de Catalunya no pot restar impassible davant d’aquestes 
agressions. Per això, el Parlament de Catalunya condemna de manera enèrgica els 
greus atacs que han patit els adolescents i joves migrats i els treballadors dels cen-
tres on resideixen.

El Parlament de Catalunya reivindica el paper de la societat catalana com a so-
cietat favorable a l’acollida de les persones que fugen de persecucions o de situacions 
d’extrema vulnerabilitat i que arriben a Catalunya demanant refugi i protecció. Al-
hora, el Parlament renova el seu compromís amb el reconeixement de la diversitat de 
la societat catalana, especialment pel que fa a la procedència i a la diferència cultu-
ral, que mai no s’ha de considerar un problema que dificulta la convivència, sinó un 
fet que l’enriqueix.

El Parlament de Catalunya demana que no s’alimentin falsos discursos que vin-
culen la immigració amb la delinqüència, cosa que només serveix per a estigma-
titzar el col·lectiu i dificulta abordar aquesta qüestió amb la seriositat i el rigor que 
requereix la defensa dels drets de tota persona, en especial dels menors per llur es-
pecial vulnerabilitat.

El Parlament de Catalunya mostra el seu compromís més ferm amb la protecció 
dels drets dels infants, tal com consagra la Convenció sobre els drets de l’infant, per 
a aprofundir en les eines i els mecanismes necessaris per a garantir un projecte d’au-
tonomia personal. Amb el mateix objectiu, el Parlament demana als governs que tre-
ballin coordinadament amb els països d’origen, per a evitar el desarrelament precoç 
i possibilitar les condicions de benestar que facilitin la reincorporació dels infants a 
llurs famílies, quan aquest sigui l’interès superior del menor.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya manifesta que cal una resposta de 
país per a atendre millor i més efectivament les necessitats dels adolescents i joves 
que migren tots sols, i assegurar els recursos tècnics i humans necessaris i una ple-
na col·laboració entre administracions, societat civil i ciutadania per a garantir que 
puguin construir de manera autònoma llur projecte personal de vida.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones amb el conseller d’Interior sobre l’increment de les 
agressions contra el col·lectiu LGBTI el darrer any
354-00133/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes, en la sessió 9, tinguda el 09.07.2019, DSPC-C 305.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre 
les accions amb relació a les polítiques LGBTI
354-00134/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes, en la sessió 9, tinguda el 09.07.2019, DSPC-C 305.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre 
el compliment del punt 6 de la Moció 63/XII, sobre la feminització de 
la pobresa
354-00136/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes, en la sessió 9, tinguda el 09.07.2019, DSPC-C 305.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Rama- 
deria, Pesca i Alimentació amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació sobre la prevenció, l’acció i la gestió amb relació 
a l’emergència provocada per l’incendi que ha afectat la Ribera d’Ebre, 
les Garrigues i el Segrià
354-00143/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units (reg. 41665).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 10.07.2019.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el conseller d’Interior i la consellera de Justícia sobre els 
criteris seguits en el trasllat dels polítics en presó provisional al 
Centre Penitenciari de Lledoners
354-00144/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs (reg. 41677).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 09.07.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Rama- 
deria, Pesca i Alimentació amb la consellera d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre la situació del món rural  
i de l’agricultura i la ramaderia en el context del risc d’incendis i 
l’emergència climàtica
354-00145/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Marc Parés Franzi, juntament amb un altre diputat del 
GP CatECP (reg. 41684).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 10.07.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre l’encàrrec al Centre 
d’Estudis d’Opinió d’una enquesta relativa a l’opinió política adreçada 
al conjunt de l’Estat espanyol
354-00148/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esperanza García González, del SP PPC (reg. 41923).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 09.07.2019.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori 
contra l’Homofòbia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre l’increment de les agressions contra el 
col·lectiu LGBTI el darrer any
356-00495/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, en la sessió 9, tinguda el 09.07.2019, DSPC-C 305.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb la 
consellera de la Presidència sobre l’aplicació del Pacte d’estat contra 
la violència de gènere a Catalunya
355-00032/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 9 de la Comissió d’Igualtat de les Persones, tin-
guda el 09.07.2019, DSPC-C 305.

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb la 
consellera de la Presidència sobre els objectius i les actuacions del 
Departament de la Presidència amb relació a les polítiques per a 
l’equitat de gènere i la lluita contra la violència masclista
355-00045/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 9 de la Comissió d’Igualtat de les Persones, tin-
guda el 09.07.2019, DSPC-C 305.

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de 
Matèries Secretes i Reservades sobre l’aplicació i l’ús de les 
despeses reservades en els termes de la Llei 28/2001
355-00068/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 4 de la Comissió de Matèries Secretes i Reser-
vades, tinguda el 10.07.2019, DSPC-C .
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Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb 
el conseller d’Interior sobre l’increment de les agressions contra el 
col·lectiu LGBTI el darrer any
355-00082/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 9, tinguda el 
09.07.2019, DSPC-C 305.

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb el 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les accions amb 
relació a les polítiques LGBTI
355-00083/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 9, tinguda el 
09.07.2019, DSPC-C 305.

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb el 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el compliment del 
punt 6 de la Moció 63/XII, sobre la feminització de la pobresa
355-00084/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 9, tinguda el 
09.07.2019, DSPC-C 305.

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

Compareixença d’una representació de l’Observatori contra 
l’Homofòbia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
informar sobre l’increment de les agressions contra el col·lectiu 
LGBTI el darrer any
357-00579/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 9, tinguda el 
09.07.2019, DSPC-C 305.
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Compareixença de José Antonio Nieto Ballesteros, ex-secretari 
d’estat de Seguretat, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00090/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemp-
tats del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 09.07.2019, DSPC-C 304.

Compareixença d’Enric Hernández, director d’El Periódico de 
Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació 
sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00094/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemp-
tats del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 09.07.2019, DSPC-C 304.
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