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TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.10. Acords i resolucions
Resolució 487/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adaptació dels centres sanitaris a les persones amb discapacitat
250-00310/12
Adopció

11

Resolució 488/XII del Parlament de Catalunya, sobre la millora de l’atenció durant
el procés de reassignació sexual
250-00318/12
Adopció

11

Resolució 489/XII del Parlament de Catalunya, sobre el transport sanitari al Camp
de Tarragona i les Terres de l’Ebre
250-00328/12
Adopció

12

Resolució 490/XII del Parlament de Catalunya, sobre els serveis de salut a Esparreguera
250-00361/12
Adopció

13

Resolució 513/XII del Parlament de Catalunya, sobre la diada de Sant Jordi
250-00730/12
Adopció

13

Resolució 514/XII del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per a facilitar la
participació plena de les persones amb trastorn de l’espectre autista en les festes
populars, les fires d’atraccions, la cultura i el lleure
250-00744/12
Adopció

14

Resolució 515/XII del Parlament de Catalunya, sobre els valors de la música
250-00795/12
Adopció

14

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea
1.40.03. Coneixements de les propostes
Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 715/2007,
sobre l’homologació de tipus dels vehicles de motor pel que fa a les emissions procedents de turismes i vehicles comercials lleugers (Euro 5 i Euro 6) i sobre l’accés
a la informació relativa a la reparació i el manteniment dels vehicles
295-00159/12
Coneixement de la proposta

15

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 la modificació de la Llei 10/2001, d’arxius i documents
250-00840/12
Retirada
Tres fascicles, fascicle primer

16
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3. Tramitacions en curs
3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei
Projecte de llei d’ordenació del litoral
200-00007/12
Propostes d’audiència d’organitzacions, grups socials i experts presentades pels grups parlamentaris
Acord de la Comissió sobre les audiències proposades
Tinguda de les compareixences d’organitzacions, grups socials i experts
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

17
19
21
22

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones i el llenguatge sexista als
mitjans de comunicació
250-00834/12
Rectificació del text presentat

23

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

24

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

24

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 al poble de les Roquetes,
de Sant Pere de Ribes
250-00837/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

24

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

24

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

24

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

25

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat dels webs públics per a persones amb
discapacitat auditiva
250-00842/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

25

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat dels edificis públics per a persones amb
discapacitat auditiva
250-00843/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

25

Proposta de resolució sobre el Contracte programa de serveis socials 2020-2024
250-00844/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

25

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

25

Proposta de resolució sobre el bilingüisme a les proves d’accés a la universitat
250-00846/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la política comunicativa del Govern
250-00847/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

26

Proposta de resolució sobre l’horari d’obertura del Centre d’Atenció Primària Amposta
250-00848/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

26

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

26

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

26

Proposta de resolució sobre la desertificació
250-00851/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

27

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta educativa de l’Escola Escursell i Bartalot, de Ripollet
250-00852/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

27

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

27

Proposta de resolució sobre els horaris de la pràctica esportiva dels joves
250-00854/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

27

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una segona línia de P3 a l’Escola Isabel
Besora, de Reus
250-00855/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

27

Proposta de resolució sobre els programes d’atenció domiciliària i equips de suport
250-00856/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

28

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

28

Proposta de resolució sobre els tractaments públics de reproducció assistida
250-00858/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

28

Proposta de resolució sobre l’aplicació del Pla de prevenció del suïcidi juvenil
250-00859/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

28

Proposta de resolució sobre la definició i l’aplicació d’un pla de prevenció del suïcidi
250-00860/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

29

Proposta de resolució sobre l’aplicació del programa de prevenció de l’estigma en
la salut mental
250-00861/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

29

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’acompanyament i el suport als
supervivents del suïcidi
250-00862/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la problemàtica dels exàmens per a obtenir el carnet
de conduir
250-00863/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

29

Proposta de resolució sobre el respecte a l’estat de dret com a valor europeu
250-00864/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

29

Proposta de resolució sobre l’obligació de respectar la direcció de la política exterior d’Espanya
250-00865/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

30

Proposta de resolució sobre la incorporació de la infermera escolar als centres
educatius
250-00866/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

30

Proposta de resolució sobre la incorporació de la infermera escolar als centres
educatius
250-00867/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

30

Proposta de resolució sobre la defensa de la lliure competència
250-00868/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

30

Proposta de resolució sobre l’exclusió sanitària i els drets sexuals i reproductius
250-00869/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

30

Proposta de resolució sobre la salut sexual i reproductiva
250-00870/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

31

Proposta de resolució de condemna de l’ús de diners públics per a pagar la publicació d’articles separatistes a la premsa internacional
250-00871/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

31

Proposta de resolució sobre la prevenció i extinció d’incendis i les actuacions necessàries a la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues
250-00872/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

31

Proposta de resolució sobre l’ús de les xarxes socials del Govern
250-00873/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

31

Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística
250-00874/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

31

Proposta de resolució sobre la revisió del finançament de les universitats públiques
250-00875/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

32

Proposta de resolució sobre les mesures per a millorar l’Hospital Comarcal de Blanes
250-00876/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

32

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’instal·lacions esportives per a la
pràctica del criquet
250-00877/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

32

Proposta de resolució de reprovació del director del Centre d’Estudis d’Opinió
250-00878/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

32

Proposta de resolució sobre l’antisemitisme
250-00879/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de treball als jutjats
de guàrdia de Barcelona
250-00880/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

33

Proposta de resolució de condemna de l’atac eurofòbic a la Delegació de la Comissió Europea a Barcelona
250-00881/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

33

Proposta de resolució sobre el nombre de places dels centres ocupacionals per a
persones amb discapacitat intel·lectual
250-00882/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

33

Proposta de resolució sobre la gestió de l’atenció al joc patològic
250-00883/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

33

Proposta de resolució sobre el sistema d’assignació de les places de llar residència
en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual
250-00884/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

33

Proposta de resolució sobre el sistema d’assignació de places de residència en
l’àmbit de la discapacitat intel·lectual
250-00885/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

34

Proposta de resolució sobre l’equitat en l’accessibilitat als serveis de la xarxa de
programes especialitzats de suport assistencial a la discapacitat intel·lectual i la
salut mental
250-00886/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

34

Proposta de resolució sobre les mesures d’atenció a les persones amb addiccions
i patologies relacionades amb el joc i l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació
250-00887/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

34

Proposta de resolució sobre l’activitat de l’Observatori dels Drets de la Infància
250-00888/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

34

Proposta de resolució sobre el principi comunitari d’autonomia del Ministeri Fiscal
com a garantia dels drets i les llibertats dels ciutadans
250-00889/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

35

Proposta de resolució sobre les deficiències als aparells de climatització de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
250-00890/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

35

Proposta de resolució sobre l’escalada d’actes de coacció de les associacions separatistes
250-00891/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

35

Proposta de resolució de condemna dels atacs a les delegacions de la Comissió
Europea i del Parlament Europeu a Barcelona
250-00892/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

35

Proposta de resolució sobre la solució als problemes de climatització dels centres
de salut i els hospitals
250-00893/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

35

Proposta de resolució sobre la Carta catalana per als drets i les responsabilitats
digitals
250-00894/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la necessitat de reforçar l’atenció educativa als alumnes
en el marc d’un sistema educatiu inclusiu
250-00904/12
Presentació: GP Cs

36

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un control específic de la retribució dels
alts càrrecs de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-00905/12
Presentació: GP Cs

37

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies d’educació infantil i primària a la província de Girona per al curs 2019-2020
250-00906/12
Presentació: GP Cs

38

Proposta de resolució sobre el compliment de determinats compromisos amb els
treballadors del Consorci per a la Normalització Lingüística
250-00907/12
Presentació: GP PSC-Units

39

Proposta de resolució sobre les polítiques d’igualtat en la funció pública
250-00908/12
Presentació: GP JxCat

40

Proposta de resolució sobre la retirada de les subvencions discrecionals a la Plataforma per la Llengua
250-00909/12
Presentació: GP Cs

41

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 8/2019, sobre l’Agència Catalana de
Turisme, corresponent a l’exercici del 2017
256-00028/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Termini per a proposar compareixences

42
42

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2019, sobre el Consorci per a la
Normalització Lingüística, corresponent a l’exercici del 2016
256-00029/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Termini per a proposar compareixences

42
43

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les accions del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb relació a la gestió del territori
302-00129/12
Esmenes presentades

43

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la prevenció i l’extinció d’incendis
302-00130/12
Esmenes presentades

45

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les instal·lacions i els accessos als ports
302-00131/12
Esmenes presentades

49

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels menors no
acompanyats
302-00132/12
Esmenes presentades

52

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la prohibició de les operacions
de rescat a la Mediterrània
302-00133/12
Esmenes presentades

55

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Catalunya rural
302-00134/12
Esmenes presentades
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els problemes de mobilitat
302-00135/12
Esmenes presentades

64

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les delegacions exteriors
302-00136/12
Esmenes presentades

66

4. Informació
4.45. Composició dels òrgans del Parlament
4.45.03. Diputació Permanent
Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12
Substitució de diputats

68

4.45.05. Comissions legislatives
Composició de la Comissió del Reglament
410-00001/12
Adscripció de diputats del GP ERC

68

Composició de la Comissió d’Interior
410-00005/12
Adscripció de diputats del GP ERC

68

Composició de la Comissió de Salut
410-00009/12
Adscripció de diputats del GP ERC

69

4.50. Compliment de resolucions i de mocions
4.50.01. Compliment de resolucions
Control del compliment de la Resolució 292/XII, sobre el garantiment del dret a la
igualtat i a la no-discriminació de les persones amb variacions intersexuals
290-00267/12
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes

69
69

Control del compliment de la Resolució 293/XII, sobre el tractament de la violència
masclista en els mitjans de comunicació i en les xarxes socials
290-00268/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

70

Control del compliment de la Resolució 294/XII, sobre els afectats pel trastorn per
dèficit d’atenció amb hiperactivitat
290-00269/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

73

Control del compliment de la Resolució 295/XII, sobre el reconeixement del personal auxiliar d’educació especial
290-00270/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

73

Control del compliment de la Resolució 309/XII, sobre la distribució arreu del territori dels mossos d’esquadra provinents de les noves promocions i sobre l’increment
dels efectius destinats a Sant Feliu de Llobregat
290-00281/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

74

Control del compliment de la Resolució 312/XII, sobre la construcció d’un parc de
bombers a Almacelles
290-00284/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

75

Control del compliment de la Resolució 314/XII, sobre la necessitat que la normativa interna del Cos de Mossos d’Esquadra respecti les conclusions aprovades pel
Parlament com a resultat de l’informe del grup de treball sobre l’ús per la policia
de pistoles elèctriques
290-00286/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 315/XII, sobre la qualitat de l’aire
290-00287/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

77

Control del compliment de la Resolució 356/XII, sobre la resposta a les necessitats
del Cos de Bombers de la Generalitat
290-00328/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

80

4.50.02. Compliment de mocions
Control del compliment de la Moció 58/XII, sobre els papers de Salamanca
390-00058/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

83

Control del compliment de la Moció 59/XII, sobre la igualtat de gènere
390-00059/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

87

Control del compliment de la Moció 60/XII, sobre els drets de les dones i les desigualtats de gènere
390-00060/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

94

Control del compliment de la Moció 61/XII, sobre les llengües en l’ensenyament
390-00061/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

100

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en el desallotjament de famílies vulnerables a Manresa
el 25 de març de 2019
355-00076/12
Substanciació

101

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la creació d’una unitat policial de seguretat per al president de la Generalitat
355-00077/12
Substanciació

102

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els
canvis en la prefectura del Cos de Mossos d’Esquadra
355-00078/12
Substanciació

102

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern
i d’altres òrgans
4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx
Encàrrec del despatx de la consellera de Cultura al conseller de Territori i Sostenibilitat
330-00143/12
Presentació: president de la Generalitat

102

Encàrrec del despatx de la consellera de Justícia a la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
330-00144/12
Presentació: president de la Generalitat

103

Encàrrec del despatx de la consellera d’Empresa i Coneixement al conseller d’Interior
330-00145/12
Presentació: president de la Generalitat

103

Suplència en l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda pel conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
330-00146/12
Presentació: president de la Generalitat
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4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
Memòries de les Oficines dels Expresidents de la Generalitat Pasqual Maragall, José
Montilla, Artur Mas i Carles Puigdemont corresponents al 2018
334-00064/12, 334-00065/12, 334-00066/12 i 334-00067/12
Presentació: Meritxell Masó i Carbó, Secretària general de Departament de la Presidència

104

4.70.10. Altres comunicacions
Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya relatiu a l’anàlisi de la recontextualització, amb voluntat sexualitzadora, de continguts protagonitzats per menors
d’edat a Internet
337-00022/12
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 487/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adaptació dels
centres sanitaris a les persones amb discapacitat
250-00310/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 16, 04.07.2019, DSPC-C 300

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 4 de juliol de 2019, ha debatut el
text de la Proposta de resolució sobre l’adaptació dels centres hospitalaris i sanitaris
per a persones amb discapacitat (tram. 250-00310/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 17974).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Elaborar un informe que reculli, almenys:
1r. Les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació que han de tenir
els centres sanitaris pel que fa a la informació i la comunicació, i en particular la
relació d’ajuts i serveis auxiliars per a la comunicació i els serveis d’interpretació
i videointerpretació per a les llengües de signes espanyola i catalana, i també les
condicions bàsiques que han de tenir, pel que fa a la informació i la comunicació,
els serveis prestats per mitjà de dispositius tecnològics, com ara per les plataformes
d’informació i de serveis sanitaris, com el 061 CatSalut Respon.
2n. El calendari d’implantació de les condicions per a una informació i una comunicació accessibles a la xarxa del sistema sanitari, amb una incorporació esglao
nada dels recursos i les mesures.
b) Garantir, amb els protocols i els ajuts necessaris, l’atenció sanitària a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat.
Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 488/XII del Parlament de Catalunya, sobre la millora de
l’atenció durant el procés de reassignació sexual
250-00318/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 16, 04.07.2019, DSPC-C 300

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 4 de juliol de 2019, ha debatut el
text de la Proposta de resolució sobre el garantiment de temps màxims d’espera per
a intervencions de mastectomia per a homes transsexuals i de cirurgia genital per a
dones transsexuals (tram. 250-00318/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts
per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 17979).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1.10. Acords i resolucions
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a) Reduir el temps d’accés a les operacions de reassignació sexual augmentant-ne
el nombre i els recursos econòmics dels hospitals per fer-ho possible.
b) Promoure entre els professionals del sistema sanitari públic el coneixement
científic i de l’actualització de les tècniques quirúrgiques amb relació a les operacions de reassignació sexual i a vetllar perquè el programa corresponent es desenvolupi en les millors condicions possibles.
c) Reconèixer el dret al tractament sanitari integral de les vagines transsexuals
dins el sistema sanitari públic, tant en els tractaments postoperatoris necessaris com
en els reconeixements periòdics pertinents.
d) Facilitar recursos al servei Trànsit per a poder seguir més acuradament les
reassignacions sexuals en tractament i les activitats de recerca aplicada en aquest
àmbit.
Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 489/XII del Parlament de Catalunya, sobre el transport
sanitari al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
250-00328/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 16, 04.07.2019, DSPC-C 300

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 4 de juliol de 2019, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre el transport sanitari al Camp de Tarragona
i les Terres de l’Ebre (tram. 250-00328/12), presentada pel Grup Parlamentari de
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 17980).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Revisar tots els incompliments contractuals de l’empresa gestora del servei de
transport sanitari al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, Ivemon Ambulancias Egara S.L., que provoquen retallades de serveis i perjudiquen les condicions
laborals dels treballadors.
b) Posar en marxa urgentment tots els mecanismes sancionadors que escaiguin
previstos en l’adjudicació, atesos els expedients oberts a l’empresa.
c) Tenir en compte tots els possibles incompliments abans de prorrogar l’adjudicació.
Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou
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Resolució 490/XII del Parlament de Catalunya, sobre els serveis de
salut a Esparreguera
250-00361/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 16, 04.07.2019, DSPC-C 300

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 4 de juliol de 2019, ha debatut el
text de la Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències nocturnes
del CAP Esparreguera (tram. 250-00361/12), presentada pel Grup Parlamentari de
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 18949).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir un espai de diàleg i cooperació periòdics entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament d’Esparreguera per
a vetllar per la qualitat dels serveis de salut en aquest municipi.
Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 513/XII del Parlament de Catalunya, sobre la diada de Sant
Jordi
250-00730/12
ADOPCIÓ
Comissió de Cultura, sessió 10, 17.07.2019, DSPC-C 313

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 17 de juliol de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi (tram. 25000730/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà
(reg. 36817).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar donant suport a la coordinació de totes les iniciatives que tenen per
objecte que la UNESCO declari la diada de Sant Jordi Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
b) Fer una campanya informativa i promocional, d’acord amb les disponibilitats
i els mitjans de què disposa el Departament de Cultura, per a assolir el màxim suport institucional i ciutadà a la candidatura de la diada de Sant Jordi com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO i per a difondre aquesta
candidatura.
c) Fer les gestions necessàries amb el Govern d’Espanya perquè aquesta iniciativa pugui cloure tots els passos necessaris perquè la UNESCO consideri la candidatura.
Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de
la Comissió, Lluís Font i Espinós
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Resolució 514/XII del Parlament de Catalunya, sobre les mesures
per a facilitar la participació plena de les persones amb trastorn de
l’espectre autista en les festes populars, les fires d’atraccions, la
cultura i el lleure
250-00744/12
ADOPCIÓ
Comissió de Cultura, sessió 10, 17.07.2019, DSPC-C 313

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 17 de juliol de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les mesures per a facilitar la participació
plena de les persones amb trastorn de l’espectre autista en les festes populars, les
fires d’atraccions, la cultura i el lleure (tram. 250-00744/12), presentada pel Grup
Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 39058).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar, en el marc de la futura modificació de la Llei 11/2009, del 6 de juliol,
de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, les
mesures necessàries perquè les persones amb trastorn de l’espectre autista puguin
participar en condicions idònies en les festes populars o en les fires d’atraccions,
com per exemple que en les fires s’hi reservin unes hores sense estímuls acústics.
b) Suggerir a la Federació Catalana d’Autisme, a les diputacions provincials, als
consells comarcals i a les associacions de municipis que, en el marc del Pla integral
d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, promoguin les mesures
pertinents perquè les persones amb trastorn de l’espectre autista puguin exercir plenament el dret d’accés a la cultura, a l’oci i al temps lliure i en puguin gaudir completament.
Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de
la Comissió, Lluís Font i Espinós

Resolució 515/XII del Parlament de Catalunya, sobre els valors de la
música
250-00795/12
ADOPCIÓ
Comissió de Cultura, sessió 10, 17.07.2019, DSPC-C 313

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 17 de juliol de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució de suport al Festival d’Eurovisió de Tel-Aviv
(tram. 250-00795/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya constata que la música, com a element cultural, és
un llenguatge compartit que transcendeix límits i uneix les persones sota un vincle
comú.
Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de
la Comissió, Lluís Font i Espinós

1.10. Acords i resolucions

14

BOPC 394
25 de juliol de 2019

1.40.

Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03.

Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica
el Reglament (CE) 715/2007, sobre l’homologació de tipus dels
vehicles de motor pel que fa a les emissions procedents de turismes
i vehicles comercials lleugers (Euro 5 i Euro 6) i sobre l’accés a la
informació relativa a la reparació i el manteniment dels vehicles
295-00159/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

1.40.03. Coneixements de les propostes

15

BOPC 394
25 de juliol de 2019

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

Retirada pel GP PSC-Units (reg. 42800).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019.

2.10.25. Propostes de resolució
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei d’ordenació del litoral
200-00007/12
PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS
PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 01.03.2019

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Naturalistes de Girona (tram. 352-00607/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (tram. 352-00608/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi d’Àrids de Catalunya (tram. 352-00609/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona (tram. 352-00610/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Enginyers de
Camins, Canals i Ports de Catalunya (tram. 352-00611/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Centre Internacional
d’Investigació dels Recursos Costaners de la Universitat Politècnica de Catalunya
(tram. 352-00612/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya (tram. 352-00613/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Begur
(tram. 352-00614/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques (tram. 352-00615/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació de Tarragona (tram. 352-00616/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port de Palamós (tram.
352-00617/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port de Vilanova i la
Geltrú (tram. 352-00618/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port de Sant Carles de
la Ràpita (tram. 352-00619/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació Nacional
de Confraries de Pescadors (tram. 352-00620/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació catalana de
Ports Esportius i Turístics (tram. 352-00621/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació d’Indús
tries, Comerç i Serveis Nàutics (tram. 352-00622/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Ecologistes en Acció
(tram. 352-00623/12)
Proposta d’audiència en comissió de Jorge Guillén, representant de l’Institut de
les Ciències del Mar (tram. 352-00624/12)
Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Aguirre Font, professor lector
de dret administratiu de la Universitat de Girona i col·laborador docent a la Universitat Oberta de Catalunya (tram. 352-00625/12)
3.01.01. Projectes de llei
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (tram. 352-00626/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona (tram. 352-00627/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Enginyers de
Camins, Canals i Ports de Catalunya (tram. 352-00628/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Centre Internacional
d’Investigació dels Recursos Costers (tram. 352-00629/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya (tram. 352-00630/12)
Proposta d’audiència en comissió de Lluís Franco i Sala, president del Consell de
Treball, Econòmic i Social de Catalunya (tram. 352-00631/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Tarragona (tram. 352-00632/12)
Proposta d’audiència en comissió d’Antoni Escudero Martínez, president de la
Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona (tram. 352-00633/12)
Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Closas Dalmau, presidenta de la
Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre (tram. 352-00634/12)
Proposta d’audiència en comissió de Joan Francesc Pont Clemente, president de
la Comissió d’Assumptes Fiscals i Jurídics de la Cambra de Comerç de Barcelona
(tram. 352-00635/12)
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà
Proposta d’audiència en comissió de Carolina Martí Llambrich, professora agregada de geografia de la Universitat de Girona (tram. 352-00646/12)
Proposta d’audiència en comissió de Martí Franch, fundador i director de l’estudi
d’arquitectura del paisatge EMF (tram. 352-00647/12)
Proposta d’audiència en comissió d’Isabel Pont i Castejón, professora titular de
dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 352-00648/12)
Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Aguirre i Font, professor lector
de dret administratiu de la Universitat de Girona (tram. 352-00649/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consorci de la Costa
Brava (tram. 352-00650/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques (tram. 352-00651/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya (tram. 352-00652/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Secretaris,
Interventors i Tresorers d’Administració Local (tram. 352-00653/12)
Proposta d’audiència en comissió de Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings (tram. 352-00654/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Ecologistes en Acció de
Tarragona (tram. 352-00655/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de SOS Costa Brava (tram.
352-00656/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (tram. 352-00657/12)
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Greenpeace (tram. 35200660/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Ecologistes en Acció
(tram. 352-00661/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de SOS Costa Brava (tram.
352-00662/12)
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18

BOPC 394
25 de juliol de 2019

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Salvem l’Empordà
(tram. 352-00663/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre per a la Sostenibilitat Territorial (tram. 352-00664/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia (tram. 352-00665/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya (tram. 352-00666/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques (tram. 352-00667/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona (tram. 352-00668/12)
Proposta d’audiència en ponència de Salvador Milà, director del Servei de Presidència de l’Àrea de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (tram.
352-00669/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma en Defensa de l’Ebre (tram. 352-00670/12)
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Proposta d’audiència en ponència de Marc Cerdà i Domènech, expert en oceanografia i gestió del medi marí (tram. 352-00671/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma SOS Costa Brava (tram. 352-00672/12)
Proposta d’audiència en ponència de Marta Ball·llosera, representant de Salvem
l’Empordà (tram. 352-00673/12)
Proposta d’audiència en ponència d’Enric Sagristà, geòleg (tram. 352-00674/12)
Proposta d’audiència en ponència de Joan Rota, regidor de l’Ajuntament de Blanes, (tram. 352-00675/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma Aturem
la C-32 (tram. 352-00676/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Grup de Defensa del
Ter (tram. 352-00677/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma en Defensa de l’Ebre (tram. 352-00678/12)
Proposta d’audiència de Mireia Boya i Busquet, ambientòloga (tram. 352-00679/12)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES
Comissió de Territori, 27.03.2019, DSPC-C 225

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts acordades en
Ponència

Compareixença en ponència d’una representació del Grup d’Estudi i Protecció
dels Ecosistemes Catalans (tram. 353-00189/12)
Compareixença en ponència d’una representació d’Ecologistes en Acció de Barcelona (tram. 353-00190/12)
Compareixença en ponència d’una representació d’Ecologistes en Acció de Tarragona (tram. 353-00191/12)
Compareixença en ponència d’una representació de SOS Costa Brava (tram. 35300192/12)
Compareixença en ponència d’una representació de Greenpeace (tram. 35300193/12)
Compareixença en ponència d’una representació de Salvem l’Empordà (tram.
353-00194/12)
3.01.01. Projectes de llei
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Compareixença en ponència d’una representació del Consorci de la Costa Brava
(tram. 353-00195/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya (tram. 353-00196/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local (tram. 353-00197/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners de la Universitat Politècnica de Catalunya (tram.
353-00198/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona
(tram. 353-00199/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Ajuntament de Tarragona
(tram. 353-00200/12)
Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de
Catalunya (tram. 353-00201/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (tram. 353-00202/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Port de Palamós (tram. 35300203/12)
Compareixença en ponència d’una representació de la Federació Nacional de
Confraries de Pescadors (tram. 353-00204/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de
Ports Esportius i Turístics (tram. 353-00205/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació d’Indústries,
Comerç i Serveis Nàutics (tram. 353-00206/12)
Compareixença en ponència de Jorge Guillén, representant de l’Institut de les
Ciències del Mar (tram. 353-00207/12)
Compareixença en ponència de Josep Maria Aguirre Font, professor lector de
dret administratiu de la Universitat de Girona i col·laborador docent a la Universitat
Oberta de Catalunya (tram. 353-00208/12)
Compareixença en ponència de Carolina Martí Llambrich, professora agregada
de geografia de la Universitat de Girona (tram. 353-00209/12)
Compareixença en ponència de Lluís Franco i Sala, president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (tram. 353-00210/12)
Compareixença en ponència de Montserrat Closas Dalmau, presidenta de la Unió
d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre (tram. 353-00211/12)
Compareixença en ponència de Joan Francesc Pont Clemente, president de la
Comissió d’Assumptes Fiscals i Jurídics de la Cambra de Comerç de Barcelona
(tram. 353-00212/12)
Compareixença en ponència de Martí Franch, fundador i director de l’estudi
d’arquitectura del paisatge EMF (tram. 353-00213/12)
Compareixença en ponència de Salvador Milà, director del Servei de Presidència
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (tram. 353-00214/12)
Compareixença en ponència de Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings (tram. 353-00215/12)
Compareixença en ponència de Marc Cerdà i Domènech, expert en oceanografia
i gestió del medi marí (tram. 353-00216/12)
Compareixença en ponència d’Enric Sagristà, geòleg (tram. (tram. 353-00217/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Centre per a la Sostenibilitat
Territorial (tram. 353-00218/12)
Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma en Defensa de
les Terres del Sénia (tram. 353-00219/12)
Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma en Defensa de
l’Ebre (tram. 353-00220/12)
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Compareixença en ponència d’una representació del Grup de Defensa del Ter
(tram. 353-00221/12)
Propostes d’audiència d’organitzacions i grups socials retirades

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Naturalistes de Girona (tram. 352-00607/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi d’Àrids de Catalunya (tram. 352-00609/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Begur
(tram. 352-00614/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació de Tarragona (tram. 352-00616/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port de Vilanova i la
Geltrú (tram. 352-00618/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port de Sant Carles de
la Ràpita (tram. 352-00619/12)
Proposta d’audiència en comissió d’Antoni Escudero Martínez, president de la
Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona (tram. 352-00633/12)
Proposta d’audiència en comissió d’Isabel Pont i Castejón, professora titular de
dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 352-00648/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (tram. 352-00657/12)
Proposta d’audiència en ponència de Joan Rota, regidor de l’Ajuntament de Blanes, (tram. 352-00675/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma Aturem
la C-32 (tram. 352-00676/12)
Proposta d’audiència de Mireia Boya i Busquet, ambientòloga (tram. 352-00679/12)

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS
I EXPERTS
«Ponència: Projecte de llei d’ordenació del litoral», 24.04.2019, 12.07.2019, 17.07.2019,
19.07.2019

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts tingudes

El dia 24 d’abril de 2019
Compareixença en ponència de Josep Maria Aguirre Font, professor lector de
dret administratiu de la Universitat de Girona i col·laborador docent a la Universitat
Oberta de Catalunya (tram. 353-00208/12)
Compareixença en ponència de Carolina Martí Llambrich, professora agregada
de geografia de la Universitat de Girona (tram. 353-00209/12)
Compareixença en ponència de Martí Franch, fundador i director de l’estudi
d’arquitectura del paisatge EMF (tram. 353-00213/12)
Compareixença en ponència d’Enric Sagristà, geòleg (tram. 353-00217/12)
Compareixença en ponència de Jorge Guillén, representant de l’Institut de les
Ciències del Mar (tram. 353-00207/12)
Compareixença en ponència de Marc Cerdà i Domènech, expert en oceanografia
i gestió del medi marí (tram. 353-00216/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners de la Universitat Politècnica de Catalunya (tram.
353-00198/12)
El dia 12 de juliol de 2019
Compareixença en ponència d’una representació d’Ecologistes en Acció de Barcelona (tram. 353-00190/12)
3.01.01. Projectes de llei
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Compareixença en ponència d’una representació d’Ecologistes en Acció de Tarragona (tram. 353-00191/12)
Compareixença en ponència d’una representació de SOS Costa Brava (tram. 35300192/12)
Compareixença en ponència d’una representació de Salvem l’Empordà (tram.
353-00194/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Grup d’Estudi i Protecció
dels Ecosistemes Catalans (tram. 353-00189/12)
Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma en Defensa de
l’Ebre (tram. 353-00220/12)
El dia 17 de juliol de 2019
Compareixença en ponència d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona
(tram. 353-00199/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Ajuntament de Tarragona
(tram. 353-00200/12)
Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de
Catalunya (tram. 353-00201/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (tram. 353-00202/12)
Compareixença en ponència de Salvador Milà, director del Servei de Presidència
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (tram. 353-00214/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Port de Palamós (tram. 35300203/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de
Ports Esportius i Turístics (tram. 353-00205/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació d’Indústries,
Comerç i Serveis Nàutics (tram. 353-00206/12)
El dia 19 de juliol de 2019
Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya (tram. 353-00196/12)
Compareixença en ponència d’una representació de la Federació Nacional de
Confraries de Pescadors (tram. 353-00204/12)
Compareixença en ponència de Lluís Franco i Sala, president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (tram. 353-00210/12)
Compareixença en ponència de Montserrat Closas Dalmau, vicepresidenta de
la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre (tram. 35300211/12)
Compareixença en ponència de Joan Francesc Pont Clemente, catedràtic de dret
financer de la Universitat de Barcelona (tram. 353-00212/12)
Compareixença en ponència de Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings (tram. 353-00215/12)
Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts decaigudes

Compareixença en ponència d’una representació del Centre per a la Sostenibilitat
Territorial (tram. 353-00218/12)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: 15 dies hàbils (del 26.07.2019 al 17.09.2019).
Finiment del termini: 18.09.2019; 10:30 h.
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones i el
llenguatge sexista als mitjans de comunicació
250-00834/12
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 42782 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, comuniquen a
la Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en la proposta de resolució (tram. 250-00834/12) presentada el 5 de juny de 2019 i amb número de registre
39865.
On hi diu:
«1. Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques [...]»
Hi ha de dir:
«1. Continuar incorporant la perspectiva de gènere en les polítiques [...]»
On hi diu:
«2. No permetre fer difusió de publicitat sexista [...]»
Hi ha de dir:
«2. Continuar no permetent fer difusió de publicitat sexista [...]»
On hi diu:
«3. Vetllar per tal que la CCMA [...]»
Hi ha de dir:
«3. Continuar vetllant per tal que la CCMA [...]»
On hi diu:
«4. Garantir la màxima difusió de les recomanacions [...]»
Hi ha de dir:
«4. Continuar garantint la màxima difusió de les recomanacions [...]»
On hi diu:
«5. Vetllar per tal que es compleixi la Llei 17/2015 [...]»
Hi ha de dir:
«5. Continuar vetllant per tal que es compleixi la Llei 17/2015 [...]»
On hi diu:
«6. Sancionar segons la normativa legal vigent de la Llei 17/2015 [...]»
Hi ha de dir:
«6. Continuar sancionant segons la normativa legal vigent de la Llei 17/2015 [...]»
Palau del Parlament, 15 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus
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Proposta de resolució sobre la situació de la platja del Rec del Molí,
a l’Escala
250-00835/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 43268; 43420).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un centre
d’urgències d’atenció primària a Santa Perpètua de Mogoda
250-00836/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 43269; 43421).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 al poble de
les Roquetes, de Sant Pere de Ribes
250-00837/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 43270; 43422).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la despesa del Govern en viatges durant
el seu primer any de mandat
250-00838/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 43271; 43423).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2019; 10:30 h.

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
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 43272; 43424).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’accessibilitat del Servei d’Ocupació de
Catalunya per a persones amb discapacitat auditiva
250-00841/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 43274; 43426).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat dels webs públics per a
persones amb discapacitat auditiva
250-00842/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 43275; 43428).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat dels edificis públics per a
persones amb discapacitat auditiva
250-00843/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 43276; 43427).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Contracte programa de serveis
socials 2020-2024
250-00844/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 43277; 43429).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de càmeres de
videovigilància a les dependències dels centres penitenciaris
250-00845/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 43278; 43430).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el bilingüisme a les proves d’accés a la
universitat
250-00846/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43431).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la política comunicativa del Govern
250-00847/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43432).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’horari d’obertura del Centre d’Atenció
Primària Amposta
250-00848/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43433).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’equitat en l’accés als
programes de prevenció del suïcidi
250-00849/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43434).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2019; 10:30 h.

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
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43435).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la desertificació
250-00851/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 43279; 43436).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta educativa de
l’Escola Escursell i Bartalot, de Ripollet
250-00852/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43437).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el canvi d’emplaçament i la construcció
de l’Escola Entença, de Barcelona
250-00853/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43438).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els horaris de la pràctica esportiva dels
joves
250-00854/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 43280; 43439).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una segona línia de P3 a
l’Escola Isabel Besora, de Reus
250-00855/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 43281; 43440).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els programes d’atenció domiciliària i
equips de suport
250-00856/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 43282; 43441).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2019; 10:30 h.

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
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 43283; 43442).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els tractaments públics de reproducció
assistida
250-00858/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 43284; 43443).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació del Pla de prevenció del
suïcidi juvenil
250-00859/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43444).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la definició i l’aplicació d’un pla de
prevenció del suïcidi
250-00860/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43445).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació del programa de prevenció de
l’estigma en la salut mental
250-00861/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43446).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’acompanyament i el
suport als supervivents del suïcidi
250-00862/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43447).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la problemàtica dels exàmens per a
obtenir el carnet de conduir
250-00863/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 43206; 43448).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el respecte a l’estat de dret com a valor
europeu
250-00864/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43449).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’obligació de respectar la direcció de la
política exterior d’Espanya
250-00865/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43450).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació de la infermera escolar
als centres educatius
250-00866/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 43207; 43451).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació de la infermera escolar
als centres educatius
250-00867/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 43208; 43452).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa de la lliure competència
250-00868/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43453).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’exclusió sanitària i els drets sexuals i
reproductius
250-00869/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 43209; 43454).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la salut sexual i reproductiva
250-00870/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 43210; 43455).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de condemna de l’ús de diners públics per a
pagar la publicació d’articles separatistes a la premsa internacional
250-00871/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43456).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció i extinció d’incendis i les
actuacions necessàries a la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues
250-00872/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 43211; 43457).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ús de les xarxes socials del Govern
250-00873/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43458).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística
250-00874/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 43212; 43459).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la revisió del finançament de les
universitats públiques
250-00875/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43460).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per a millorar l’Hospital
Comarcal de Blanes
250-00876/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43461).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’instal·lacions
esportives per a la pràctica del criquet
250-00877/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43462).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de reprovació del director del Centre d’Estudis
d’Opinió
250-00878/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 43213; 43463).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’antisemitisme
250-00879/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43464).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de
treball als jutjats de guàrdia de Barcelona
250-00880/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43465).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de condemna de l’atac eurofòbic a la
Delegació de la Comissió Europea a Barcelona
250-00881/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43466).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el nombre de places dels centres
ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual
250-00882/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43467).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la gestió de l’atenció al joc patològic
250-00883/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43468).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el sistema d’assignació de les places de
llar residència en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual
250-00884/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43469).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el sistema d’assignació de places de
residència en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual
250-00885/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43470).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’equitat en l’accessibilitat als serveis
de la xarxa de programes especialitzats de suport assistencial a la
discapacitat intel·lectual i la salut mental
250-00886/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43471).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures d’atenció a les persones
amb addiccions i patologies relacionades amb el joc i l’ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació
250-00887/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43472).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’activitat de l’Observatori dels Drets de
la Infància
250-00888/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43473).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el principi comunitari d’autonomia
del Ministeri Fiscal com a garantia dels drets i les llibertats dels
ciutadans
250-00889/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43474).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les deficiències als aparells de
climatització de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
250-00890/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43475).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’escalada d’actes de coacció de les
associacions separatistes
250-00891/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43477).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de condemna dels atacs a les delegacions de
la Comissió Europea i del Parlament Europeu a Barcelona
250-00892/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43476).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la solució als problemes de climatització
dels centres de salut i els hospitals
250-00893/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43478).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la Carta catalana per als drets i les
responsabilitats digitals
250-00894/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 43214).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.07.2019 al 03.09.2019).
Finiment del termini: 04.09.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat de reforçar l’atenció
educativa als alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu
250-00904/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 43145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, Martín Eusebio Barra López, diputat del Grup Parlamentari
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la necessitat de reforçar l’atenció educativa a l’alumnat marc d’un sistema educatiu i inclusiu, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent:
Exposició de motius

El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc
d’un sistema educatiu inclusiu, va suposar un avanç ja que implica un canvi de paradigma en passar de l’escola inclusiva a considerar inclusiu tot el sistema educatiu
en totes les etapes educatives.
Però avui en dia segueix sense estar desplegat en la seva totalitat i continua havent-hi necessitats que estan sense cobrir per l’Administració educativa catalana.
Segons l’article 5 de l’esmentat decret correspon a l’Administració educativa:
punt e) Garantir que els centres educatius disposin dels recursos necessaris, personals, metodològics i tecnològics, per assegurar l’accessibilitat al currículum i promoure una millor adequació entre les capacitats dels alumnes i el context educatiu.
El personal docent està especialment motivat i posa tot el seu interès i coneixements en atendre la diversitat a l’aula, però preocupa especialment a les famílies
amb nens i nenes amb necessitats educatives especials, el dèficit de personal format
en les necessitats d’aquest col·lectiu especialment durant l’horari de menjador, horari
lliure o activitats extraescolars que ofereixi el mateix centre on estiguin matriculats.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Proporcionar als docents i als professionals de suport educatiu, formació específica i continuada per a treballar amb alumnes amb necessitats educatives especials.
2. Estendre el treball en xarxa com a promotor d’un context educatiu i comunitari ric en oportunitats d’aprenentatge per als alumnes amb aquestes necessitats.
3. Augmentar la dotació de personal amb formació específica als menjadors escolars dels centres educatius d’educació infantil, primària i secundària on hi hagi
alumnes matriculats i dictaminats amb necessitats educatives especials, sempre en
funció de les necessitats reals dels infants, segons informe de l’equip d’assessora3.10.25. Propostes de resolució
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ment i orientació psicopedagògica (EAP), coordinats amb els professionals del centre educatiu.
4. Augmentar la dotació de personal amb formació específica a les activitats extraescolars, les colònies i les estades de cap de setmana, organitzades pels centres
d’educació infantil, primària i secundària a les quals s’hi hagin inscrit alumnes dictaminats amb necessitats educatives especials, sempre en funció de les necessitats
reals dels infants, segons informe de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), coordinats amb els professionals del centre educatiu.
Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sonia Sierra Infante, Martín Eusebio Barra
López, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un control específic de
la retribució dels alts càrrecs de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals
250-00905/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 43179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, David Mejía Ayra, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el establecimiento de un control específico de la retribución de los altos cargos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, para que sea sustanciada ante la Comissió
d’Afers Institucionals, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Los medios públicos audiovisuales autonómicos en Cataluña tienen teóricamente
por misión garantizar el ejercicio del derecho fundamental a recibir una información
veraz y objetiva.
No obstante, la progresiva radicalización separatista de los sucesivos Governs
de la Generalitat ha coincidido con la progresiva instrumentalización de TV3 para
la persecución de sus objetivos políticos, convirtiéndose en un auténtico medio de
agitación y propaganda separatista. Sin ir más lejos y cuando TV3 ha sido controlada por una Administración compuesta de miembros independientes a los partidos
políticos separatistas como es la Junta Electoral, ha sido condenada, solamente en
los dos últimos periodos electorales, más de 10 veces por infringir los principios democráticos de neutralidad política y garantía del pluralismo político.
Pero es que dicha instrumentalización ha llegado hasta el punto de instrumentalizar TV3 para la ejecución del golpe a la democracia separatista iniciado los días 6
y 7 de septiembre de 2017 y, por tanto, convirtiéndola en una herramienta necesaria
para los graves delitos indiciariamente cometidos.
La mayor instrumentalización de TV3 se ha visto acompañada de un aumento
de los recursos públicos destinados a su sostenimiento y un grave descenso de los
ingresos generados por dicha cadena por difusión de publicidad, estando comprometido un gasto público anual mínimo 300 millones de euros.
Curiosamente ese mayor gasto público y esa mayor instrumentalización política
a favor de las fuerzas políticas separatistas, apartándose de los principios democráticos de un medio audiovisual público, no se ha traducido precisamente en una mayor transparencia y control sobre las retribuciones de los altos cargos de la CCMA.
Fascicle segon
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De hecho, los miembros del Consejo de Gobierno de la CCMA aprueban su propia retribución sin mayor publicidad y transparencia que su conocimiento tras su
adopción.
Esta falta de transparencia e inexistencia de control alguno más allá que la mera
publicidad posterior de su retribución impide, por ejemplo, controlar y comprobar en qué medida la retribución de los miembros del Consejo de Gobierno de la
CCMA responde a criterios razonables y objetivos como la buena gestión de los
medios públicos.
Es sorprendente que los miembros del Consejo de Gobierno de la CCMA aprueben reiteradamente incrementar su propia retribución cuando los medios públicos
que gestionan son condenados por infringir principios democráticos como el de neutralidad política y respeto al pluralismo político.
Por todo ello, es imprescindible una mayor implicación en el control de la actuación de los miembros del Consejo de Gobierno de la CCMA por parte del Parlamento de Cataluña estableciendo un sistema de evaluación previa de la propuesta de
retribución anual que pretenda aprobar a su favor.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña considera conveniente que el Consejo de Gobierno
de la CCMA adopte un sistema de evaluación y transparencia de la retribución de
sus miembros y los altos cargos de la CCMA que permita al Parlamento de Cataluña conocer con, al menos, 3 meses de antelación la propuesta de retribución anual
de sus miembros y adoptar recomendaciones sobre la razonabilidad de la misma.
Palacio del Parlamento, 11 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; David Mejía Ayra, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies d’educació
infantil i primària a la província de Girona per al curs 2019-2020
250-00906/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 43182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Héctor Amelló Montiu, diputado del Grupo parlamentario
de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución paramantener las líneas
actuales de educación infantil y primaria en la provincia de Gerona para el curso
2019-2020, para que sea sustanciada ante la Comisión de Educación, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El Departamento de Enseñanza prevé cerrar 22 grupos de P3 en la provincia de
Gerona para el curso 2019-2020, justificando la medida por el supuesto descenso
demográfico que se va produciendo. Esta medida supone en la provincia de Gerona
pase de los 360 grupos actuales a los 338 grupos para el próximo curso.
La supresión de estas líneas de P3 es la tendencia constante durante los últimos
años en Cataluña, aplicada por la Consejería de Educación y duramente criticada
por la comunidad educativa.
El descenso demográfico justificado por el Departamento de Enseñanza para suprimir líneas, es una gran oportunidad para reducir las ratios de alumnos por aula
3.10.25. Propostes de resolució
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en los centros escolares, mejorando la atención individualizada y las condiciones
laborales de los docentes lo que supone apostar por aumentar indirectamente la calidad educativa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente:
1. Mantener todos los grupos actuales de educación infantil y primaria existentes en la provincia de Gerona para el curso 2019-2020, beneficiándose del menor
tamaño de las últimas generaciones para reducir las ratios alumnos-unidad y alumnos-profesor, mejorando así la calidad educativa.
Palacio del Parlamento, 11 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz ; Sonia Sierra Infante, Héctor Amelló Montiu,
diputados, 0 GP Cs

Proposta de resolució sobre el compliment de determinats
compromisos amb els treballadors del Consorci per a la
Normalització Lingüística
250-00907/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 43194 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat, Esther Niubó
Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten
la Proposta de resolució sobre el compliment de determinats compromisos amb els
treballadors i treballadores del Consorci per a la Normalització Lingüística, per tal
que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent:
Exposició de motius

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CpNL) no ha restat al marge de
les retallades pressupostàries dels darrers anys. I els que les han patit més han estat
els seus treballadors i treballadores en forma de precarietat laboral, pèrdua de llocs
de treball, increment d’hores lectives del personal docent, congelació de places, etc.
Tanmateix, aquest any s’han aprovat uns nous estatuts del CpNL que representen una sèrie de compromisos pressupostaris, especialment pel que fa a l’assumpció
progressiva del capítol I de personal fins a arribar al 100% del mateix l’any 2022.
A més, la situació de pròrroga pressupostària aixeca dubtes sobre el compliment
efectiu d’aquests compromisos.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Dur a terme les gestions necessàries i prendre els acord que calguin per fer
efectiu que el Consorci per a la Normalització Lingüística disposi dels recursos
pressupostaris suficients aquest any 2019 com a primer pas per assumir, l’any 2022,
la totalitat del capítol I.
2. Garantir que abans de finalitzar l’exercici del 2019, els treballadors i treballadores del Consorci per a la Normalització Lingüística que tenen jornades laborals
de 20 i 25 hores passin a tenir jornada completa.
3. Crear les places necessàries, entre 2019 i 2020, per a resoldre la situació del
personal indefinit no fix, un centenar aproximadament.
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4. Negociar amb el comitè d’empresa del Consorci per a la Normalització Lingüística la reversió esglaonada de l’increment d’hores lectives dels ensenyants que
va decretar unilateralment el CpNL l’any 2013.
5. Recuperar les places creades en l’organigrama del Consorci per a la Normalització Lingüística però que des de fa temps resten congelades; és a dir, no cobertes
ni pressupostades.
Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, Esther Niubó Cidoncha, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre les polítiques d’igualtat en la funció
pública
250-00908/12
PRESENTACIÓ: GP JXCAT
Reg. 43267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament,
presenta la Proposta de resolució sobre les polítiques d’igualtat en la funció pública,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, amb el text següent:
Exposició de motius

El gener de l’any 2017 es va aprovar el Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones
i homes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que tenia per objectiu la
promoure la igualtat d’oportunitats entre els treballadors i les treballadores de l’Administració de la Generalitat, la integració de la perspectiva de gènere en la seva
organtizació i estructura i donar compliment a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre homes i dones.
El Govern de la Generalitat, amb posterioritat, ha continuat treballant amb la mirada posada en l’avenç en l’àmbit de les polítiques d’igualtat, en el que encara queda
camí per recórrer.
L’u de juliol va celebrar-se al Parlament de Catalunya la primera sessió del Parlament de les Dones, una iniciativa pionera impulsada pel Consell Nacional de Dones
de Catalunya que va oferir la imatge inèdita d’un Parlament composat per dones al
cent per cent.
Aquesta iniciativa, en la que van participar diputades del Parlament, conselleres del Govern de la Generalitat, alcaldesses, diputades al Congrés, senadores i representants d’entitats i organitzacions feministes d’arreu de Catalunya, va posar el
focus en la necessitat de promoure canvis que tinguin una afectació real en la millora de les condicions de vida de les dones al nostre país.
No ens quedem amb la imatge simbòlica d’un parlament compost només per dones, sinó que volem que la visió de gènere que d’ell se’n extreu tingui un impacte
real en la tasca legislativa del Parlament de Catalunya. Entenem que, per tal que hi
hagi canvis substancials en aquesta matèria cal analitzar la situació actual de les polítiques públiques i revisar-les.
De tots els aspectes que es van tractar durant la celebració de la sessió, el Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya destaquem la necessitat d’impulsar la igualtat
efectiva dins l’àmbit de l’administració de la Generalitat, una institució que cal que
sigui exemplar en el tracte paritari.
3.10.25. Propostes de resolució
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Ens fem nostra la demanda del Parlament de les Dones que els compromisos adquirits en la Declaració del Parlament de les Dones de l’u de juliol del 2019 estiguin
presents en totes les institucions.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. A continuar treballant, sobre la base del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones de l’Administració de la Generalitat, per a aconseguir una representació
paritària en tots els nivells de l’administració.
2. A continuar treballant en la prevenció i en l’aplicació dels mecanismes existents a l’Administració per resoldre els casos de possible discriminació i assetjament
per raó de sexe, orientació o identitat sexual en l’àmbit laboral a l’Administració de
la Generalitat.
3. Realitzar una auditoria de la situació dels mecanismes de conciliació laboral i
familiar dels i les treballadores públiques de l’Administració de la Generalitat.
4. Dur a terme una avaluació normativa pel que fa a les polítiques públiques en
matèria d’igualtat en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Proposta de resolució sobre la retirada de les subvencions
discrecionals a la Plataforma per la Llengua
250-00909/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 43339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la retirada
de las subvenciones discrecionales a la entidad Plataforma per la Llengua, para que
sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La entidad Plataforma per la Llengua lleva recibiendo de la Generalitat de Cataluña, entre otras, subvenciones discrecionales y sin concurrencia pública por valor
aproximado de más de 620.000 euros anuales.
Dicha entidad es públicamente conocida por sus habituales prácticas de señalamiento de comerciantes por el mero hecho de llevar a cabo su actividad en la lengua
oficial que sus libertades constitucionales les amparan.
Recientemente se ha conocido que, según su propio documento titulado «Estudi
sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya», dicha
entidad habría espiado a menores de edad durante las hores de recreo en centros escolares de la Administración autonómica de la Generalitat de Cataluña sin consentimiento ni conocimiento de los propios menores ni de sus familias.
Este tipo de prácticas suponen un grave ataque a los derechos más fundamentales de los menores de edad y sus familias y una evidente vulneración del mejor
interés de los menores.
Con independencia de las responsabilidades que correspondiesen a las autoridades de la Administración autonómica de la Generalitat de Cataluña por estos graves
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hechos, es a todas luces evidente que el patrimonio público de una Administración,
el cual sostienen los ciudadanos con sus impuestos, no puede ser destinado a actividades que lejos de perseguir intereses generales vulneran los derechos de los menores de edad y sus familias.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern a retirar las discrecionales y cuantiosas subvenciones que otorga anualmente a la entidad Plataforma per la Llengua.
Palacio del Parlamento, 19 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2019, sobre
l’Agència Catalana de Turisme, corresponent a l’exercici del 2017
256-00028/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 43336 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 23.07.2019

L’Informe de fiscalització 8/2019, sobre l’Agència Catalana de Turisme, corresponent a l’exercici del 2017 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició
electrònica d’aquest BOPC.
TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans,
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Parlament: 10 dies hàbils (del 26.07.2019 al 09.09.2019).
Finiment del termini: 10.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.07.2019.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2019, sobre el
Consorci per a la Normalització Lingüística, corresponent a l’exercici
del 2016
256-00029/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 43337 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 23.07.2019

L’Informe de fiscalització 9/2019, sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística, corresponent a l’exercici del 2016 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.
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TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans,
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Parlament: 10 dies hàbils (del 26.07.2019 al 09.09.2019).
Finiment del termini: 10.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.07.2019.

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les accions del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb
relació a la gestió del territori
302-00129/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 43507 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 43507)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet
i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les accions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb relació a la gestió del
territori (tram. 302-00129/12).
Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

1. El Parlament de Catalunya lamenta la manca planteja la necessitat de disposar d’un projecte integral de país, per part del Govern, amb accions i finançament
concrets, per contrarestar la despoblació, empobriment i envelliment que pateixen
moltes de les comarques rurals de Catalunya.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

2. Reclamar la implicació del conjunt del Govern en la lluita per aprofundir i
accelerar les tasques de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural
per analitzar i fer propostes per fer front a la despoblació i potenciar el desenvolupament rural del conjunt del país, per evitar el retrocés econòmic i social de les zones
menys poblades.
Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició

3. Donar una resposta integral a les problemàtiques i reptes de les comarques
rurals de Catalunya, amb una acció coordinada i conjunta de tots els Departaments
de la Generalitat i del conjunt d’Administracions Públiques de Catalunya, de l’Estat

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

43

BOPC 394
25 de juliol de 2019

i de la Unió Europea, en el marc de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural.
Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

4. Convocar, en el termini de 3 mesos, una taula de treball entre les diferents Administracions Públiques de Catalunya per analitzar, la Comissió Interdepartamental
sobre Despoblament Rural, amb la participació de les administracions locals i els
grups d’Acció Local (GAL) per continuar amb l’anàlisi de la situació actual del món
rural i impulsar una resposta conjunta per afrontar de manera transversal els reptes
demogràfics i territorials actuals i de futur.
Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

5. Presentar, en el termini de 3 mesos, un informe i un calendari d’accions concretes establertes en el marc de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament rural i la lluita contra la
despoblació. Així com, un pla de finançament de les accions a implementar. Aquest
informe i un calendari d’accions que han d’incloure, entre d’altres:
Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

5.b. Mesures legislatives de suport a les zones rurals que tinguin en compte les
conclusions que s’adoptin en sí de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural. Estudiant la possibilitat d’impulsar decrets de suport als municipis
rurals amb despoblació, una Llei del Món Rural o una Llei de l’Escola Rural, entre
d’altres., com també l’aprovació definitiva per part del Govern de la nova Llei de
Muntanya durant el primer trimestre de 2020 i el desplegament de la Llei d’Espais
Agraris.
Esmena 7
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

7. Presentar en el termini màxim d’un mes el conjunt d’actuacions i línies d’ajut
econòmic liderades pel DARP previstes per donar suport als afectats pels incendis
de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues, orientat a la recuperació de la capacitat productiva: neteja de la superfície forestal cremada, restitució de les parcel·les
de conreu, xarxes de regadiu i explotacions ramaderes. Tot coordinat a partir de
dues oficines tècniques situades al territori afectat.
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la prevenció i
l’extinció d’incendis
302-00130/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 43506; 43514; 43516 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 43506)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre la prevenció i l’extinció d’incendis (tram. 30200130/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 2

2. Crear un mòdul professional d’FP per a bombers Potenciar i dotar de més
dotació pressupostària l’Escola de Bombers de Catalunya per tal d’acabar amb el
negoci de la formació i afavorir la igualtat d’oportunitats en l’accés a la carrera professional
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 18.f

F) Garantir la creació d’una Comissió on estiguin presents la Direcció del SEM
i les representacions legals dels treballadors d’ambdues institucions, per tal de garantir els drets dels treballadors d’ambdues institucions en el moment d’assumir les
funcions assistencials al Gener de 2020.
Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 19

19. Declarar, en un termini de tres mesos, el Sistema d’Emergències Mèdiques
com a servei assistencial essencial tal com estableix la lletra k) de la Moció 95/Xll
del Parlament de Catalunya, sobre els serveis d’emergències
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 43514)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la prevenció i l’extinció d’incendis (tram. 302-00130/12).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1

Estudiar les necessitats concretes que resulten per raó de l’increment del risc
d’incendi i adaptar-hi el dispositiu operatiu.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 3

A partir de les anàlisis que realitza el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, impulsar estudis
per conèixer el risc de patir Grans Incendis Forestals a Catalunya així com per a
escatir les accions necessàries a prioritzar en la gestió preventiva del foc i la disminució del risc i l’impacte dels incendis, amb la participació del Cos d’Agents Rurals
i Bombers de la Generalitat de Catalunya.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 4

Avançar en el model complementari de bombers professionals i voluntaris, realitzant noves convocatòries de personal voluntari, dotant-los de la formació, el material i la infraestructura necessària.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

Identificar les mesures per millorar l’avituallament dels bombers que es troben
treballant en un incendi i implementar-les.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 7

Elaborar, per les intervencions més rellevants al finalitzar cada incendi que es
produeixi, un informe detallat amb el cost públic que ha suposat apagar-lo la intervenció, incloent els costos de l’ús de tots els mitjans que s’han fet servir, així com el
cost de les hores dels treballadors.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 8

Complir en temps raonable, tot allò que sigui determinat per la Inspecció de Treball en els seus informes o conclusions.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 9

Establir uns estàndards mínims de qualitat en la roba i material divers que es
compra des del Departament d’Interior pel Cos de Bombers i vetllar perquè la Comissió de Subministrament en faci el seguiment i valoració.
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Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 10

Intentar garantir un estoc adequat de begudes isotòniques i de barretes energètiques que es troben en condicions adequades de consum.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 13

Continuar realitzant simulacres amb ajuntaments, policies locals i població implicada.
Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà

De modificació i supressió del punt 15
Fer una revisió periòdica anual semestral de tot el material emmagatzemat i que
ha d’estar a disposició dels bombers.
Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 16

Potenciar Estudiar la viabilitat de realitzar, la propera campanya forestal els relleus parcials quan les condicions ambientals i la càrrega de treball així ho requereixi, així com activar el conductor de refresc sempre que la càrrega de treball o la
duració del servei ho requereixi, i no només en els relleus matinals.
Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 17

Garantir la cobertura territorial, assegurant intentant que en cap cas s’hagi de
tancar cap parc quan es produeixi l’emergència d’un foc forestal.
Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt 18 apartar a

Destinar, en els propers pressupostos de la Generalitat, una partida necessària
per assegurar un increment de la plantilla i els recursos suficients per portar a terme
l’assistència amb plenes garanties.
Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 18 apartat d

Vehicular la inclusió Incloure el Tècnic d’Emergències Sanitàries a les tasques
assistencials, que seran desenvolupades per totes les categories professionals necessàries.
Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 18 apartat e

Incorporar, a les taules salarials del SEM, un complement compensatori per l’alta complexitat i preparació tècnica que comporta la intervenció assistencial en zona
calenta, segons es determini en conveni.
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Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 20

Fer una revisió i millora en els continguts del Curs de formació bàsica per a policies per donar unes pautes de primera intervenció en incendis, des de la vesant de
les competències de la policia.
Esmena 17
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt 22

Impulsar la modificació del Decret 151/1998, de 23 de juny, de regulació de les
juntes locals de seguretat per incloure la inclusió del Cos d’Agents Rurals, si s’escau,
com a tècnics en qualitat d’assessors de les juntes locals de seguretat, i l’establiment
d’una sessió mínima anual monogràfica en matèria de prevenció i extinció d’incendis en tots els municipis.
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 43516)

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre la prevenció i l’extinció d’incendis (tram. 30200130/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió del punt 2

2. Crear un mòdul professional d’FP per a bombers per tal d’acabar amb el negoci de la formació i afavorir la igualtat d’oportunitats en l’accés a la carrera professional.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 9

9. Establir uns estàndards mínims de qualitat en la roba i material divers que es
compra des del Departament d’Interior pel Cos de Bombers, i crear una comissió
encarregada del seguiment i valoració de la qualitat dels materials de les eines que
s’han adquirit, així com el seguiment del treball de les empreses subcontractades,
podent auditar-les i si cal, tramitar les corresponents denuncies administratives per
multar o per resoldre contractacions que no compleixen el contracte i incorporant
les penalitzacions oportunes.
Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 10

10. Mantenir un estoc adequat de begudes isotòniques i de barretes energètiques,
garantint que es troben en condicions adequades al consum. En tot cas, s’haurà de
realitzar un inventari periòdic que garanteixi les dates de caducitat.
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Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació del punt 12

12. Recuperar la periodicitat de les pràctiques de bombers tot garantint el seu
exercici en condicions òptimes de seguretat. En tot cas, i per tal de vetllar per la periodicitat de les pràctiques de bombers, es realitzarà una calendarització en el moment de la seva recuperació.
Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació del punt 13

13. Recuperar la periodicitat dels simulacres amb ajuntaments, policies locals i
població implicada, realitzant-ne un mínim de 3 anuals a tota Catalunya. En tot cas
i per tal de vetllar per la periodicitat dels simulacres amb ajuntaments, policies locals i població implicada, es realitzarà una calendarització en el moment de la seva
recuperació.
Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació del punt 15

15. Fer una revisió periòdica semestral de tot el material emmagatzemat i que ha
d’estar a disposició dels bombers, garantint la reposició immediata del material que
tingui desperfectes o estigui caducat i que encara està en ús.
Esmena 7
GP de Ciutadans
De adició d’una nova lletra f al punt 18

18.f) Agrair i reconèixer la bona tasca que està realitzant tot el personal del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que vetlla per donar el millor servei a la ciutadania, tot i que no sempre compten amb els mitjans adients per fer-ho.
Palacio del Parlamento, 22 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les instal·lacions
i els accessos als ports
302-00131/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 43497; 43510; 43517 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 43497)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les instal·lacions i els accessos als ports
(tram. 302-00131/12).
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Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació i supressió del punt 1

1. Constata que el 2018 van morir, com a mínim, 2.262 persones ofegades al Mediterrani intentant arribar a Europa, 1.064 van perdre la vida per la ruta occidental,
una catàstrofe humanitària de dimensions equiparables a un genocidi, i denuncia el
tancament de ports per part del govern italià de Salvini, i la manca de consens en el
si del Consell Europeu sobre la necessitat d’avançar en una política comuna d’immigració i asil, tant pel que fa a l’acollida i assignació de persones refugiades, com
per la concessió de visats humanitaris que, a banda de garantir el control de les
fronteres, incorpori polítiques de salvament marítim.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Posa en valor els esforços del Govern de Pedro Sánchez per liderar una resposta europea compromesa amb els drets humans i el rescat de persones al mar, així
com per l’acollida de l’Aquarius, la primera mesura que va prendre com a president,
i altres vaixells humanitaris, o la participació espanyola en el repartiment voluntari
de persones refugiades, a banda de les més de 50.000 persones rescatades a l’Estret
i el Mar d’Alboran per Salvament Marítim. Igualment, reconeix la tasca humanitària duta a terme per nombroses organitzacions no governamentals en aquest àmbit.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3. Expressa el seu suport a les organitzacions no governamentals Open Arms,
Aita Mari i Sea Watch 3, entre d’altres, per la seva tasca humanitària i reconeix el
seu esforç davant les dificultats derivades del tancaments de ports d’alguns estats
membres de la Unió Europea.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra al punt 8

Reconèixer la inoperància demostrada fins ara en l’acollida i integració de les
persones refugiades, en la gestió de visats, o la manca de col·laboració amb les diferents administracions públiques implicades.
Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part de la lletra e del punt 8

e) Posar en coneixement de les entitats i organitzacions que realitzen operacions
humanitàries i de rescat a la Mediterrània la disponibilitat dels ports de la Generalitat com a ports segurs, així com, si s’escau, el seu compromís d’emprendre les mesures legals pertinents vers qualsevol acció de bloqueig per part de l’Estat Espanyol
amb l’objectiu d’impedir que les embarcacions que rescaten refugiats i migrants a
la Mediterrània accedeixin a les infraestructures declarades per la Generalitat com
a ports segurs.
Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part de la lletra j del punt 8

j) Exigir al Govern espanyol el compliment de la sentència del Tribunal Suprem
que condemna a l’execució dels compromisos de reubicació i reassentament acor3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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dats que obliguen a tramitar les sol·licituds d’asil de 19.500 persones. En cas d’incompliment reiterat posar-ho en coneixement de les institucions europees i internacionals pertinents i manifestat la voluntat del Govern de Catalunya d’acollir.
Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part de la lletra l del punt 8

l) Reiterar els compromisos adoptats a la resolució 797/XI sobre el suport a les
vies legals i segures d’accés al dret d’asil i sobre l’exercici del dret a la llibertat de
circulació i insta al Govern de la Generalitat a continuar amb els programes iniciats
fruits d’aquesta moció i a tornar a reclamar els punts que fan referència al Govern
de l’Estat i que continuen sense complir.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 43510)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les instal·lacions i els accessos als ports (tram. 302-00131/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 1 bis

Es compromet a actualitzar, a l’inici de cada ple, el nombre de persones mortes
a la Mediterrània per a reafirmar el compromís de tots els grups parlamentaris en
l’establiment de vies legals i segures.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 3

Expressa el seu suport a les organitzacions no governamentals Open Arms, Aita
Mari, Sea Watch 3 i l’Ocean Viking, entre d’altres, per la seva tasca humanitària i
reconeix el seu esforç com a úniques operacions de rescat en marxa actualment a la
Mediterrània malgrat la persecució per països membres de la Unió Europea.
Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un subpunt 7.a bis

Presentar davant el Ple del Parlament abans de sis mesos un estudi econòmic del
cost que significaria l’establiment del corredor humanitari per als desplaçaments
forçats i incloure’l a la propera proposta de pressupostos reservant una partida pressupostària específica i comprometent-se a finançar-lo.
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Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un subpunt 7.m

Emetre un informe de compliment de la Resolució 797/XI durant la passada legislatura per a poder revisar cada punt i tenir coneixement de fins on s’ha arribat i
què cal tirar endavant en la present legislatura.
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 43517)

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, David Bertran Román, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Govern sobre la prohibició de les operacions de rescat a la Mediterrània (tram. 302-00133/12) i a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre les instal·lacions i els accessos als ports (tram. 302-00131/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

9. (Nou Punt). El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a que
el Conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, reti comptes
i sigui més transparent i comparegui davant del Parlament, una vegada per semestre
per tal de donar explicacions de la feina feta en la matèria de què és responsable.
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

10. (Nou punt). El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a
mostrar el seu agraïment i reconeixement públic als voluntaris, servidors públics de
l’administració autonòmica de la Generalitat i de les administracions locals, a les
Forces i Cossos de Seguretat, a les Forces Armades i a Salvament Marítim per la
seva tasca humanitària i que ajuda a salvar vides.
Palacio del Parlamento, 22 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; David Bertran Román, diputado, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels
menors no acompanyats
302-00132/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 43498; 43504; 43513; 43518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 43498)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
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a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels menors no acompanyats (tram.
302-00132/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra h al punt 2

h) Implementar, en el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta moció,
un programa formatiu comú dirigit als Menors Estrangers No Acompanyats que sigui d’obligat compliment per part de totes les entitats gestores dels centres, amb l’objectiu de millorar la formació dels menors d’aquelles competències bàsiques.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra i al punt 2

i) Assegurar els plans formatius i laborals suficients que permetin l’adquisició
d’habilitats que millorin la seva inserció social.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra j al punt 2

j) Donar compliment als acords adoptats a la Moció 92/XII del Parlament de Catalunya, sobre el sistema de protecció de la infància i l’adolescència.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 43504)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels menors no acompanyats (tram. 302-00132/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 2.a

2.a) Evitar les concentracions nombroses de joves i adolescents migrats en un
mateix centre d’acollida i prioritzar els pisos tutelats com a recurs residencial per a
la seva inclusió social.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i modificació del punt 2.e

2.e) Implementar les mesures seguretat de mediació comunitària necessàries als
entorns dels centres d’emergència on la presència de menors estrangers no acompanyats és més nombrosa per tal de garantir la seguretat bona convivència tant dels
veïns a l’entorn, com dels treballadors dels centres, i de mateixos menors.
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Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de nou punt h

h) Garantir el compliment de les condicions laborals dels treballadors i treballadores dels Centres d’Acollida mitjançant el control establert als contractes de serveis amb les empreses o entitats adjudicatàries. En especial, vetllar pel compliment
de les obligacions salarials, de les ràtios de servei tant diürnes com nocturnes, la
formació especialitzada i la supervisió d’equips, així com totes les condicions detallades als contractes de serveis.
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, GP
CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, EL GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 43513)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels menors no acompanyats (tram. 302-00132/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

1. El Parlament de Catalunya, com a institució compromesa en la lluita contra
les desigualtats, el racisme i la xenofòbia, rebutja i condemna les manifestacions,
les agressions i els atacs que s’han produït recentment en alguns municipis i que han
tingut per objecte els joves i adolescents migrats així com treballadors i treballadores dels centres on es troben acollits.
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 43518)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern sobre la situació dels menors no acompanyats (tram. 30200132/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició a la lletra f del punt 2, que quedaria redactada de la
següent manera

f) Davant la comissió d’actes delictius puntuals per part d’alguns menors, dur a
terme les gestions necessàries amb el Govern d’Espanya d’acord amb els convenis
internacionals subscrits, per aconseguir el retorn als seus entorns familiars d’origen.
emplacem els governs a treballar de manera coordinada amb els països d’origen per
a poder evitar el desarrelament precoç i possibilitar les condicions de benestar que
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facilitin la reincorporació amb les seves famílies, quan aquest sigui l’interès superior del menor.
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra b) del punt 2, que quedaria redactada de la següent manera

b) Complir amb els mitjans adients els procediments en tots els seus vessants
d’acord amb les resolucions i recomanacions internacionals d’obligat compliment,
per tal de garantir els drets d’aquest menors no acompanyats com per exemple, limitant el temps en els centres d’acollida d’emergència.
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la prohibició de
les operacions de rescat a la Mediterrània
302-00133/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 43499, 43509 i 43635, 43517 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
23.07.2019 i Presidència del Parlament, 24.07.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 43499)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la prohibició de les operacions de rescat a
la Mediterrània (tram. 302-00133/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació i supressió del punt 1

1. Constata que el 2018 van morir, com a mínim, 2.262 persones ofegades al Mediterrani intentant arribar a Europa, 1.064 van perdre la vida per la ruta occidental,
una catàstrofe humanitària de dimensions equiparables a un genocidi, i denuncia el
tancament de ports per part del govern italià de Salvini, i la manca de consens en el
si del Consell Europeu sobre la necessitat d’avançar en una política comuna d’immigració i asil, tant pel que fa a l’acollida i assignació de persones refugiades, com
per la concessió de visats humanitaris que, a banda de garantir el control de les
fronteres, incorpori polítiques de salvament marítim.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Posa en valor els esforços del Govern de Pedro Sánchez per liderar una resposta europea compromesa amb els drets humans i el rescat de persones al mar, així
com per l’acollida de l’Aquarius, la primera mesura que va prendre com a president,
i altres vaixells humanitaris, o la participació espanyola en el repartiment voluntari
de persones refugiades, a banda de les més de 50.000 persones rescatades a l’Estret
i el Mar d’Alboran per Salvament Marítim. Igualment, reconeix la tasca humanitària duta a terme per nombroses organitzacions no governamentals en aquest àmbit.
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Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3. Expressa el seu suport a les organitzacions no governamentals Open Arms,
Aita Mari i Sea Watch 3, entre d’altres, per la seva tasca humanitària i reconeix el
seu esforç davant les dificultats derivades del tancaments de ports d’alguns estats
membres de la Unió Europea.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra al punt 8

Reconèixer la inoperància demostrada fins ara en l’acollida i integració de les
persones refugiades, en la gestió de visats, o la manca de col·laboració amb les diferents administracions públiques implicades.
Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part de la lletra e del punt 8

e) Posar en coneixement de les entitats i organitzacions que realitzen operacions
humanitàries i de rescat a la Mediterrània la disponibilitat dels ports de la Generalitat com a ports segurs, així com, si s’escau, el seu compromís d’emprendre les mesures legals pertinents vers qualsevol acció de bloqueig per part de l’Estat Espanyol
amb l’objectiu d’impedir que les embarcacions que rescaten refugiats i migrants a
la Mediterrània accedeixin a les infraestructures declarades per la Generalitat com
a ports segurs.
Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part de la lletra j del punt 8

j) Exigir al Govern espanyol el compliment de la sentència del Tribunal Suprem
que condemna a l’execució dels compromisos de reubicació i reassentament acordats que obliguen a tramitar les sol·licituds d’asil de 19.500 persones. En cas d’incompliment reiterat posar-ho en coneixement de les institucions europees i internacionals pertinents i manifestat la voluntat del Govern de Catalunya d’acollir.
Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part de la lletra l del punt 8

l) Reiterar els compromisos adoptats a la resolució 797/XI sobre el suport a les
vies legals i segures d’accés al dret d’asil i sobre l’exercici del dret a la llibertat de
circulació i insta al Govern de la Generalitat a continuar amb els programes iniciats
fruits d’aquesta moció i a tornar a reclamar els punts que fan referència al Govern
de l’Estat i que continuen sense complir.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 43509 I 43635)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al
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Govern sobre la prohibició de les operacions de rescat a la Mediterrània (tram. 30200133/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 1 bis

Que en doni compte, a l’inici de cada ple, del nombre de persones mortes a la
Mediterrània per a reafirmar el compromís de tots els grups parlamentaris en l’establiment de vies legals i segures.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 3

Expressa el seu suport a les organitzacions no governamentals Open Arms, Aita
Mari, Sea Watch 3 i l’Ocean Viking, entre d’altres, per la seva tasca humanitària i
reconeix el seu esforç com a úniques operacions de rescat en marxa actualment a la
Mediterrània malgrat la persecució per països membres de la Unió Europea.
Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un subpunt 7.a bis

Presentar davant el Ple del Parlament abans de sis mesos un estudi econòmic del
cost que significaria l’establiment del corredor humanitari per als desplaçaments
forçats i incloure’l a la propera proposta de pressupostos reservant una partida pressupostària específica i comprometent-se a finançar-lo.
Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un subpunt 7.m

Emetre un informe de compliment de la Resolució 797/XI durant la passada legislatura per a poder revisar cada punt i tenir coneixement de fins on s’ha arribat i
què cal tirar endavant en la present legislatura.
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 43517)

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, David Bertran Román, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Govern sobre la prohibició de les operacions de rescat a la Mediterrània (tram. 302-00133/12) i a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre les instal·lacions i els accessos als ports (tram. 302-00131/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

9. (Nou Punt). El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a que
el Conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, reti comptes
i sigui més transparent i comparegui davant del Parlament, una vegada per semestre
per tal de donar explicacions de la feina feta en la matèria de què és responsable.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

10. (Nou punt). El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a
mostrar el seu agraïment i reconeixement públic als voluntaris, servidors públics de
l’administració autonòmica de la Generalitat i de les administracions locals, a les
Forces i Cossos de Seguretat, a les Forces Armades i a Salvament Marítim per la
seva tasca humanitària i que ajuda a salvar vides.
Palacio del Parlamento, 22 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; David Bertran Román, diputado, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Catalunya
rural
302-00134/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 43500; 43515; 43519 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 43500)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre la Catalunya rural (tram. 302-00134/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Reclamar la implicació del conjunt del Govern en la lluita contra la despoblació
i el desenvolupament rural del conjunt del país, per evitar el retrocés econòmic i social de les zones menys poblades.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Donar una resposta integral a les problemàtiques i reptes de les comarques rurals de Catalunya, amb una acció coordinada i conjunta de tots els Departaments
de la Generalitat i del conjunt d’Administracions Públiques de Catalunya, de l’Estat
i de la Unió Europea.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Convocar, en el termini de 3 mesos, una taula de treball entre les diferents Administracions Públiques de Catalunya per analitzar la situació actual del món rural i
impulsar una resposta conjunta al reptes demogràfics i territorials actuals i de futur.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

58

BOPC 394
25 de juliol de 2019

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Presentar, en el termini de 3 mesos, un informe i un calendari d’accions concretes per impulsar el desenvolupament rural i la lluita contra la despoblació. Així
com, un pla de finançament de les accions a implementar. Aquest informe i calendari d’accions han d’incloure, entre d’altres:
a. Una bateria de mesures fiscals i financeres que facilitin l’activitat econòmica i
qualitat de vida de les persones que viuen en zones amb risc de despoblació.
b. Mesures legislatives de suport a les zones rurals. Estudiant la possibilitat d’impulsar decrets de suport als municipis rurals amb despoblació, una Llei del Món
Rural o una Llei de l’Escola Rural, entre d altres. També l’aprovació definitiva de la
nova Llei de Muntanya.
Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Revisar i millorar la gestió forestal, i l’impuls de la silvicultura, a través del Pla
General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024. Amb aquest objectiu, augmentar els recursos econòmics destinats des de la Generalitat i millorar la coordinació entre tots els propietaris i entitats implicades.
Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Coordinar i impulsar línies d’ajuts econòmics a les persones i explotacions agràries afectades pels incendis de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues.
Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Presentar, davant la comissió corresponent, els informes i actuacions del Govern
que s’aprovin en aquesta moció.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 43515)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet
i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Catalunya rural
(tram. 302-00134/12).
Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

1. Impulsar en el marc de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament
Rural liderada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, un
Pla d’Accions Territorialitzades amb l’objectiu de diversificar i dinamitzar l’economia rural per a la millora de les rendes, d’acord amb les característiques especí3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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fiques de cada zona i coordinat a través dels Grups d’Acció Local (GAL) dins del
programa LEADER de manera que sigui el propi territori qui impulsi les seves iniciatives de desenvolupament, juntament amb una apropiada prestació de serveis bàsics a tota la població d’acord amb les característiques de cada zona:
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De supressió de l’apartat

1.a. Impulsar accions territorialitzades per avançar cap a un accés equitatiu als
mateixos nivells de renda i de serveis a qualsevol punt del territori, assegurant una
apropiada prestació de serveis bàsics a tota la població d’acord amb les característiques de cada zona.
Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

1.d. Estudiar un nou esquema de suport als municipis, sobre les bases que impedeixin castigar als més petits i posin en valor les seves aportacions al conjunt de la
societat. En aquest sentit, cal millorar i reestructurar el finançament municipal, contemplar models de fiscalitat diferenciada per al medi rural, en el marc de la llei de
finances locals, i avançar en la simplificació normativa i administrativa per als ajuntaments dels petits municipis i contemplar accions específiques per als micropobles.
Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

1.e. Preveure en el proper període financer europeu, una millor coordinació dels
fons europeus a Catalunya per aconseguir el màxim cofinançament a l’hora d’establir un Programa Territorial d’Intervenció Integral i Transversal, orientar la inversió pública prioritàriament cap a polítiques destinades als territoris identificats com
a més vulnerables del país, per abordar les problemàtiques específiques d’aquests
territoris. Aquests programes haurien de:
Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició

1.e.ii Donar suport i fomentar les iniciatives socialment innovadores, especialment les orientades a la producció de béns i serveis, les de generació i distribució
d’energies netes i renovables, les d’emprenedoria femenina i/o jove i les vinculades
a projectes cooperatius i a l’accés i l’aprofitament d’espais agraris abandonats no recuperables per la producció d’aliments.
Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

2. Definir durant l’any 2020 els Programes Territorials d’Intervenció Integral i
Transversal de les vegueries i comarques que més ho requereixin, començant per les
Terres de l’Ebre, que incloguin, com a mínim, les següents actuacions:
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Esmena 7
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

2.a. Reforçar i donar continuïtat a l’execució de les actuacions incloses a l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola
2014-2020.
Esmena 8
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

2.b. Programa d’actuacions de xoc en àmbits estratègics (cobertura TIC, sanejament, accessibilitat, serveis i equipaments) i polítiques específiques d’habitatge en
el marc de les previsions del PTSH i d’inserció laboral.
Esmena 9
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

2.c. Reforçar i continuar treballant des de la Taula de la Mobilitat de les Terres
de l’Ebre, creada per l’Acord GOV/73/2017, de 6 de juny, amb representació de les
entitats locals del territori, com a instrument de gestió i participació de la mobilitat
en aquest àmbit territorial.
Esmena 10
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

2.d. Valorar un Pla d’Industrialització, incloent el desenvolupament dels polígons
de Camposines i Catalunya Sud, en base el Pacte Nacional per a la Indústria.
Esmena 11
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De supressió parcial

2.e. Impuls a les Inversions necessàries per millorar la competitivitat del territori, entre les que destaquen l’adequació del Port dels Alfacs i l’adequació de l’Estació
de Mercaderies de l’Aldea.
Esmena 12
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

3.a. Ampliar durant els propers anys l’àmbit d’actuació de l’Observatori de Preus
Agraris i Agroalimentaris en aquells sectors més sensibles i amb comportament de
la cadena més desequilibrat.
Esmena 13
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició

4.e. Flexibilització dels requeriments sanitaris en atenció a les necessitats específiques de cada model de negoci, tot adaptant els requeriments estructurals i burocràtics a la dimensió dels operadors i sense que això suposi una pèrdua de garanties per al consumidor, recollint, si escau, els diferents supòsits i les excepcions que
preveu la reglamentació comunitària en una normativa catalana que en reculli les
adaptacions.
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Esmena 14
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

6.a. Promoure en el territori, i en termini de nou mesos i amb l’objectiu de fixar un calendari d’elaboració, els Plans Territorials Sectorials Agraris Específics.
Aquestes actuacions han de permetre la redacció del Pla Territorial Sectorial Agrari
de Catalunya.
Esmena 15
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

6.b. Avançar al màxim els treballs perquè en el termini de 18 mesos a partir de
l’aprovació del Reglament, es disposi d’una proposta de Pla Territorial Sectorial
Agrari de Catalunya.
Esmena 16
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

7. Recuperar i actualitzar si s’escau el Pla General de Política Forestal 20142024 per sotmetre’l a un procés participatiu ampli i plural, amb l’objectiu de fer
viable i sostenible la gestió i l’explotació de les masses forestals i promoure la multifuncionalitat i l’impuls d’hàbitats i espais d’alta funcionalitat ecològica, com són
els boscos de ribera o els espais connectors.
Esmena 17
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

10. Aprovar amb urgència un conjunt d’actuacions i mesures liderades pel DARP
per assegurar la continuïtat i viabilitat de les explotacions agràries afectades per
l’incendi de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià del passat mes de juny, orientades a la recuperació de la capacitat productiva de les zones afectades: neteja de la
superfície forestal cremada, restitució de les parcel·les de conreu, xarxes de regadiu
i explotacions ramaderes. Tot coordinat a partir de dues oficines tècniques situades
al mateix territori.
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 43519)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat
del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Govern sobre la Catalunya rural (tram. 302-00134/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió a la lletra c del punt 5, que quedaria redactada de la següent
manera

c. Diferenciar les petites explotacions de ramaderia extensiva o semi-intensiva de
les grans explotacions de ramaderia intensiva, tant pel que fa als tràmits administratius com pel que fa als procediments d’inspecció i a les ajudes.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació de la lletra a del punt 6, que quedaria redactada de la següent
manera

a) Establir un ordre de prioritat dels Plans Territorials Agraris Específics i aprovar, en el termini de nou mesos, aquell que es consideri prioritari.
Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 7, que quedaria redactat de la següent manera

7. Donar compte del grau de compliment del Pla General de Política Forestal
(PGPF) 2014-2024 i elaborar l’actualització del mateix PGPF pel següent decenni
a través d’un procés participatiu ampli i plural. El Pla s’orientarà a fer viable i sostenible la gestió i l’explotació de les masses forestals, preservarà boscos per a l’evolució natural segons criteris tècnics, promourà la multifuncionalitat i impulsarà la
recuperació d’hàbitats i espais d’alta funcionalitat ecològica, com són els boscos de
ribera, els espais connectors o els sistemes de transició agroforestal.
Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 11, que quedaria redactat de la següent manera

11. Fomentar actuacions que afavoreixin el desenvolupament de la dona al medi
rural com, entre d’altres, la formació específica dirigida a l’economia del coneixement, l’emprenedoria i la integració de les dones al món rural.
Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 12, que quedaria redactat de la següent manera

12. Facilitar l’atenció personalitzada quant a formació i itineraris laborals,
transport, accessibilitat i serveis de proximitat, que garanteixin la promoció de l’autonomia i l’atenció a la dependència.
Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 13, que quedaria redactat de la següent manera

13. Facilitar l’accessibilitat a les proves diagnòstiques i a les visites per als pacients residents en el medi rural mitjançant un pla de millora.
Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 14, que quedaria redactat de la següent manera:

14. Fomentar mesures per a que, al llarg de les diferents etapes educatives, els
alumnes del medi rural tinguin facilitats tant de transport com d’accés als centres,
així com les mateixes oportunitats que la població urbana, de forma que aquest aspecte no sigui un motiu més que afavoreixi el despoblament rural, sinó que ajudi a
l’establiment i fixació de les famílies més joves.
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat,
GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els problemes
de mobilitat
302-00135/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 43495, 43501, 43505 i 43628 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
23.07.2019 i Presidència del Parlament, 24.07.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 43495)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els problemes de
mobilitat (tram. 302-00135/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1

1. Continuar amb els treballs de redacció del nou Pla Director d’Infraestructures
2021-2030 que fixi les prioritats d’infraestructures viàries, ferroviàries i de transport
competència de la Generalitat.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3. Instar al Govern de l’Estat a la transferència de les competències sobre les infraestructures ferroviàries dels serveis de Rodalies de Catalunya i a donar compliment al conjunt d’obligacions derivades del traspàs dels serveis a la Generalitat de
Catalunya per tal que aquesta pugui fer efectiva les seves competències. Instar així
mateix al Govern de l’Estat a la realització de les inversions compromeses per a la
millora de la infraestructura ferroviària.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 8

8. Estudiar, en el marc de la revisió del Pla Director d’Infraestructures del transport públic col·lectiu de la Regió Metropolitana de Barcelona 2021-2030 2011-2020
(PDI), la incorporació de:
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 8.1

8.1 Continuar amb l’elaboració del Pla Director Urbanístic dels aparcaments
d’intercanvi modal transport públic-transport privat (P&R) a l’àmbit de l’ATM de
Barcelona per a l’execució d’aparcaments dissuasoris (park and rides) prioritzant
l’execució abans de final del 2020 d’aquells que puguin afavorir la complementarietat del vehicle privat fora de les Zones de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric
amb el transport públic per a accedir-hi. Aquests aparcaments han de tenir, sempre
que sigui possible, fàcil accés des de les principals vies de comunicació i permetre
un intercanvi ràpid des del vehicle particular al ferrocarril o als serveis de bus ràpid.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 8.2

L’execució L’estudi del perllongament de l’L1 de metro pel nord des de Santa Coloma de Gramenet fins al litoral de Badalona, entre les estacions de Fondo (actual
final de línia) i Badalona Rodalies.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 8.3

La previsió d’inversió orientativa anual fins a la seva finalització per a les obres
més significatives, com la línia 9 de metro o el Tren-Tram de Tarragona.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt

Informar de l’estudi informatiu i de l’impacte ambiental del tren lleuger (trentram) que està elaborant FGC, una vegada finalitzat.
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 43501)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els problemes de mobilitat (tram. 30200135/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 5 bis

5 bis. En el supòsit de noves dificultats sobrevingudes de posada en marxa de la
T-Mobilitat, a traves de l’ATM, posar en marxa a l’1 de gener de 2021 un nou model de corones i modalitats tarifaries no discriminatòries i que s’ajusti a les previ
sions de la T-Mobilitat.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 43505 I 43628)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya
en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre els problemes de mobilitat (tram. 302-00135/12).
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Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 1

La política de mobilitat i d’infraestructures de la Generalitat ha de tenir com a
principal objectiu fer front a la emergència climàtica, facilitant l’accés al transport
públic del conjunt de la població i fer-lo més accessible econòmicament.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 2, afegir

i fer front a l’emergència climàtica
Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió del punt 3.2

3.2. Una anàlisi de les possibilitats que ofereixen les directives europees en relació amb l’entrada de nous operadors ferroviaris, en particular per als nous serveis
previstos com la llançadora d’accés a l’aeroport de Barcelona o el TrenTram de Tarragona.
Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió del punt 7

7. Derogar el Decret Llei 4/2019, de 29 de gener, de mesures urgents en matèria
de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor, ja que el
Consell de Garanties Estatutàries va advertir sobre la seva inconstitucionalitat, genera una enorme inseguretat jurídica i no resol els problemes del sector. Impulsar
una Taula de Treball amb totes les parts per a elaborar un nou marc regulador, que
eviti limitar les opcions per a la ciutadania però resulti més just i equitatiu per a tots
els agents i treballadors implicats.
Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 8.3, afegir

i la unió del Tramvies de Barcelona per la Diagonal
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les delegacions
exteriors
302-00136/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 43502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 43502)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
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subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les delegacions exteriors (tram. 30200136/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3. Ser transparente en los procesos de contratación pública y permitir que el Parlament pueda ejercer de forma efectiva su función de control.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. Dar información detallada de los trabajos que realizaron los distintos lobbies extranjeros contratados por los Governs de Artur Mas y Carles Puigdemont, y
podrían seguir realizando, y del coste que ello ha supuesto para las arcas públicas.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 5

5. No obrir delegacions que no compleixin les competències en matèria d’acció
exterior que es deriven de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, per defensar i promoure els interessos de Catalunya, respectant la competència de l’Estat en matèria
de relacions exteriors.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt 7

7. Publicar la agenda de los delegados y otros miembros de las delegaciones del
Govern en el exterior de forma que conste fecha de la reunión, llamada de teléfono, correo electrónico o mensajería exprés, personas contactadas, objetivo de las
mismas y si hubiera gasto público, constancia del mismo, tal y como exige la Ley
19/2014 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSCUnits
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03.

Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 43332 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa de la Diputació Permanent

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Reglament del Parlament, us comunica que els diputats Dimas Gragera, Ignacio Martín i Sonia Sierra substituiran
de forma permanent els diputats Carlos Carrizosa, Marina Bravo i Lorena Roldán
en la Diputació Permanent.
Palau del Parlament, 19 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs

4.45.05.

Comissions legislatives

Composició de la Comissió del Reglament
410-00001/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC
Reg. 43285 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada
Jenn Díaz Ruiz i el diputat Josep M. Jové i Lladó han estat designats membres de la
Comissió del Reglament.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Composició de la Comissió d’Interior
410-00005/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC
Reg. 42780 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat
José Rodríguez Fernández ha estat designat membre de la Comissió d’Interior.
Palau del Parlament, 15 de juliol de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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410-00009/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC
Reg. 43177 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada
Núria Picas Albets ha estat designada membre de la Comissió de Salut.
Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 292/XII, sobre el garantiment
del dret a la igualtat i a la no-discriminació de les persones amb
variacions intersexuals
290-00267/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 43301 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament

Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Regalment del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 292/XII, sobre el el garantiment del dret a la igualtat i a la
no-discriminació de les persones amb variacions intersexuals, amb número de tramitació 290-00267/12, el control del compliment de la qual correspon a la Comissió
d’Igualtat de les Persones.
Barcelona, 18 de juliol de 2019
Alba Vergés i Bosch

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 43301).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 30.07.2019 al 19.09.2019) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
20.09.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.07.2019.
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290-00268/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 42797 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 293/XII, sobre el tractament
de la violència masclista en els mitjans de comunicació i en les xarxes socials (tram.
290-00268/12), us informo, amb el document annex, facilitat per l’Institut Català de
les Dones, de les actuacions que s’han portat a terme.
Barcelona, 15 de juliol de 2019
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència
Annex

En compliment de l’esmentada Resolució, informem del següent:
L’Institut Català de les Dones (ICD) és la institució de referència del Govern de
la Generalitat de Catalunya per a l’impuls de les polítiques públiques a favor de la
igualtat efectiva de dones i homes i per a l’eradicació de la violència masclista; vetlla pel compliment de la normativa vigent en relació amb els drets de les dones i la
igualtat de gènere, i té el mandat de desplegar i tenir cura de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista i la Llei 17/2015, del
21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
És en aquest marc que treballa per tal que els continguts de la comunicació
s’adeqüin a aquestes lleis. En concret, l’Institut desenvolupa polítiques que introdueixen la perspectiva de gènere a tots els àmbits i els nivells de l’administració pública de Catalunya –també pel que fa a comunicació– i executa un seguit d’actuacions
específiques per a avançar en una representació equilibrada i diversa de les dones als
mitjans de comunicació de masses superadora de la violència simbòlica.
Segons els sectors de població als quals van adreçades aquestes actuacions es
poden resumir de la següent manera:
Personal de les administracions: juntament amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, l’Institut Català de les Dones desenvolupa el Pla director de formació en equitat de gènere de Catalunya 2017-2020 que inclou formacions en comunicació per a la igualtat efectiva de dones i homes.
A les persones professionals de comunicació del sector públic s’ofereix formació
específica en aquesta temàtica, que inclou formacions presencials en comunicació
per a la igualtat efectiva de dones i homes, generals, per territoris i també adaptada
als continguts específics dels diferents departaments de la Generalitat.
Ciutadania:
– Atenció, canalització i gestió de les queixes sobre comunicació sexista.
– Informació especialitzada i suport a la investigació a través del Centre de documentació especialitzat Joaquima Alemany i Roca.
– Campanyes de sensibilització sobre el tema. Per exemple «Veus que no veus».
Institucions i empreses: L’Institut realitza assessorament, sensibilització i dictàmens sobre campanyes de publicitat o sensibilització i també, quan s’escau davant una campanya de publicitat il·lícita o que abusi d’estereotips sexistes, executa
actuacions administratives, comunica la possibilitat de sancions, o endega accions
jurídiques.
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Aquest mes de juliol presentarem, juntament amb el Consell de l’Audiovisual
de Catalunya i el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, dos
decàlegs: un adreçat a les empreses que s’anuncien, i un altre adreçat a les empreses creatives de publicitat, en el marc d’unes «Recomanacions per a una publicitat
igualitària»·.
Professionals de la comunicació: facilita l’assessorament i l’impuls i el suport per
a l’elaboració d’eines, recomanacions, codis d’autoregulació, formació especialitzada i actes públics de sensibilització.
Professorat i estudiants de comunicació: juntament amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, s’imparteixen tallers de formació per a la millora del tractament
mediàtic de la violència masclista a totes les universitat catalanes amb estudis de
comunicació. La formació al professorat de comunicació s’ha incorporat com a novetat en el present curs acadèmic.
Entitats expertes: suport i subvencions a projectes de sensibilització i educatius.
Destaca la subvenció a l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació,
que ha desenvolupat, entre d’altres projectes educatius, l’Eina per a una comunicació no sexista
Ens locals: atorga subvencions, i ofereix suport a actuacions, assessorament comunicatiu i jurídic, i formació. Per exemple: suport per a la realització i divulgació
de la Guia jurídica orientativa sobre l’ús d’una comunicació no sexista en l’àmbit de
les administracions locals
Relació d’eines

Manual formació
S’ha elaborat el manual de formació «Gènere i mitjans de comunicació. Eines
per visibilitzar les aportacions de les dones», realitzat a través d’un procés de treball
participat per l’Institut Català de les Dones, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, persones i entitats expertes i les empreses de mitjans de comunicació.
És una eina que pot ser utilitzada per a fer formacions i autoformació. Promou
l’anàlisi dels prejudicis de gènere que perviuen i que penetren en les rutines de treball i finalment es reflecteixen en el relats comunicatius. Aborda la invisibilitat i el
silenciament de les veus de les dones, els rols i estereotips, el llenguatge, la imatge,
i impulsa la reflexió per a la millora de la representació de les dones migrades, les
dones en el món de la política i la salut. També dedica un capítol a la millora del
tractament mediàtic de la violència masclista.
Eina de comprovació de sexisme
Per saber si un suport de comunicació utilitza estereotips sexistes, ja sigui en
premsa impresa, sigui un opuscle, un espot de televisió, un vídeo, cartelleria diversa, continguts a internet, falques de ràdio o senyalística, l’Observatori de les dones
en els mitjans de comunicació posa a l’abast de tothom un recurs on line molt útil.
Es tracta de l’«Eina per a una comunicació no sexista». S’omple un qüestionari de
menys de 30 preguntes i immediatament s’obté un informe que conclou si aquell
contingut utilitza estereotips sexistes, o no, i quins son.
L’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació és una entitat experta,
que compta amb el suport i la subvenció de l’Institut Català de les Dones, que ofereix aquesta i d’altres eines de visió crítica, anàlisi i sensibilització per fomentar la
reflexió i la crítica davant de continguts sexistes i discriminatoris.
Trobar expertes
Per compensar la manca de persones expertes en els continguts de comunicació, o actes, etc. l’Institut Català de les Dones (ICD) posa a disposició dues eines on
line. Una és el «Cercador d’Expertes» que facilita la visibilització del talent femení
i les aportacions de les dones en tots els àmbits professionals i de coneixement, i,
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especialment, en aquells espais on tradicionalment no hi ha hagut presència femenina. És molt útil per a mitjans de comunicació que cerquin dones expertes per a
la realització de reportatges i entrevistes o per a seccions d’opinió, taules de debat
i tertúlies; empreses que busquin professionals d’alt nivell, com a directives, col·laboradores externes o formadores, i entitats i el sector públic per tal de trobar expertes com a col·laboradores externes, per a actes i esdeveniments o per a publicacions
corporatives.
L’altra eina és la Guia d’associacions i entitats de dones de Catalunya que facilita
la localització de les dones que treballen a nivell de teixit associatiu per a l’impuls
de la igualtat efectiva de dones i homes en tot el territori i facilita la seva cerca per
temes de treball.
Guies i codis d’autoregulació
Nombroses administracions, institucions, entitats i empreses especialitzades i
sectors professionals de Catalunya treballen des de fa anys per avançar en la representació comunicativa dels gèneres.
En son un bon exemple i recurs de suport tots aquests documents, llibres d’estil,
decàlegs, guies i recomanacions que l’Institut Català de les Dones ha impulsat, subvencionat, o en els que hi ha participat activament i que divulga de manera activa a
través de les xarxes socials i el web.
– Recomanacions per a una publicitat igualitària.
– Guia jurídica orientativa sobre l’ús d’una comunicació no sexista en l’àmbit de
les administracions locals.
– Decàleg per a una millor representació de les dones en la comunicació.
– El tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació.
– Recomanacions per informar sobre les agressions sexuals.
– El tractament de la prostitució i el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual als mitjans de comunicació.
També cal esmentar l’eina que suposa tenir una Llei com la 17/2015 d’igualtat
efectiva d’homes i dones amb un articulat que permet endegar procediments sancionadors contra les empreses que emeten missatges que representen les dones de
manera indigna, com a objectes sexuals o banalitzadors de la violència masclista.
També la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de
Catalunya, disposa d’un règim sancionador propi i preveu com a infracció molt
greu: «La difusió i la realització de continguts o de publicitat que incitin a la violència masclista o la justifiquin o la banalitzin» (art. 132.f), precepte afegit per la
Disposició addicional Sisena de la Llei 5/2008.
En matèria de publicitat, també cal atendre al règim sancionador previst per a la
publicitat il·lícita en la llei estatal general de publicitat.
Finalment, tant el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
per als anys 2019-2020, aprovat per Acord de 24 d’abril de 2019, com el Pla estratègic d’igualtat de gènere 2019-2022, de propera aprovació, preveuen dur a terme una
nova iniciativa normativa, el Projecte de decret de desplegament del règim sancionador de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Núria Balada i Cardona, presidenta
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290-00269/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 42766 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 294/XII, sobre els
afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (tram. 290-00269/12),
us informo del següent:
Des del Departament d’Educació es promou el coneixement de les necessitats
específiques de suport educatiu de l’alumnat amb trastorn per dèficit d’atenció amb
hiperactivitat.
La guia per a personal docent: «El TDAH: detecció i actuació en l’àmbit educatiu.» descriu els obstacles que suposa el TDAH per al desenvolupament harmònic
dels infants i dels joves en l’àmbit escolar, i dona eines al personal docent per encaminar les actuacions, les estratègies educatives i els aspectes positius que disminuiran els obstacles, restringiran les conseqüències i impulsaran l’èxit personal i escolar de tot l’alumnat diagnosticat amb trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat.
Els i les psicopedagogues dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògics (EAP), identifiquen les necessitats que pot presentar l’alumnat amb l’avaluació
psicopedagògica, i vinculen aquest alumnat i les seves famílies als Centres de Salut
Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) que els correspon per portar a terme un treball
coordinat entre ambdós departaments per al seguiment de les necessitats de cada
alumne en qüestió.
Des del Departament d’Educació es posa a disposició de tots els i les professionals dels centres educatius, materials formatius i informatius sobre el trastorn per
dèficit d’atenció amb hiperactivitat.
Des dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògics (EAP) es vetlla per
oferir la resposta educativa més adequada en funció de les necessitat de l’alumnat.
Barcelona, 11 de juliol de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 295/XII, sobre el
reconeixement del personal auxiliar d’educació especial
290-00270/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 43203 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 295/XII, sobre el
reconeixement del personal auxiliar d’educació especial (tram. 290-00270/12), us
informo del següent:
D’acord amb l’establert a la Resolució ENS/3053/2016, de 23 de desembre, de
convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball
de personal laboral fix del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de CaFascicle tercer
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talunya (convocatòria núm. LEN/002/16), es va convocar un concurs de canvi de
destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix en la categoria
professional: educador/a d’educació especial de centres públics.
En aquest concurs, els i les auxiliars d’educació especial que complien requisits
de titulació van poder participar per canviar la seva categoria professional i es van
reconèixer els mèrits corresponents a l’experiència laboral i la formació d’acord amb
l’establert en la convocatòria.
El personal que presta el servei de monitoratge de suport és personal extern que
es posa a disposició dels centres educatius en funció de la valoració de les necessitats específiques de suport educatiu de l’alumnat escolaritzat.
En els darrers cursos i de manera continuada s’ha anat incrementant el pressupost destinat a la contractació de personal per prestar el servei de monitoratge de
suport a alumnat amb necessitats educatives especials.
Barcelona, 17 de juliol de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 309/XII, sobre la distribució
arreu del territori dels mossos d’esquadra provinents de les noves
promocions i sobre l’increment dels efectius destinats a Sant Feliu
de Llobregat
290-00281/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 43195 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 309/XII, sobre la
distribució arreu del territori dels mossos d’esquadra provinents de les noves promocions i sobre l’increment dels efectius destinats a Sant Feliu de Llobregat (número de
tramitació 290-00281/12), us informo del següent:
Pel que fa a l’apartat a), segons dades actualitzades a 27 de maig de 2019, la comparativa interanual (abril 2018 - abril 2019) indica que els robatoris amb força a domicili continuen essent una problemàtica important a Sant Feliu de Llobregat, ja que
s’ha passat d’un total de 105 fets coneguts l’any 2018 a 144 fets coneguts enguany.
El nombre de detencions, però, també ha augmentat de 17 a 19.
En relació als robatoris violents a l’espai públic, s’ha passat de 19 fets coneguts
l’any anterior a 34 fets enguany. L’aspecte positiu és l’increment del percentatge de
resolució en aquest tipus delictiu, de quasi un 10%, així com l’increment del nombre de detencions de 8 a 13. Respecte als robatoris violents tipus estrebada, s’han
incrementat lleugerament de 10 fets coneguts l’any anterior a 13 enguany. Com en
la tipologia anterior, s’ha incrementat en més d’un 8% el percentatge de resolució i
s’ha practicat una detenció.
Els furts han descendit lleugerament, ja que s’ha passat de 359 fets coneguts
l’any anterior a 348 fets enguany; no obstant això, el percentatge de resolució dels
fets ha descendit en més d’un 6% i també el nombre de detencions, que han passat
de ser 16 l’any passat a 7 enguany.
Els robatoris amb força a interior de vehicle van en descens, ja que dels 60 fets
coneguts l’any 2018 s’ha passat als 56 d’enguany; ha disminuït en poc més d’un 1%
el percentatge de resolució, però les detencions han passat d’1 a 5.
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En els delictes contra les persones, concretament les agressions i abusos sexuals,
es manté el nombre en relació amb l’any passat, amb un total de 7 fets. També és
molt similar el nombre de detencions.
Entre la Unitat de Seguretat Ciutadana, la Unitat d’Investigació i la Policia Local
es fan dispositius de prevenció de fets delictius i s’incrementa la presència policial
a determinats indrets; en conseqüència, millora la percepció de seguretat entre els
veïns i les veïnes.
Quant a l’apartat b), la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) i
la Policia Local han signat els convenis següents:
– L’any 2002, el conveni d’accés al SIP.
– L’any 2007, el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
– L’any 2012, el conveni de la xarxa RESCAT.
També s’ha signat l’Acord de cooperació en matèria de violència masclista i domèstica entre la PG-ME i la Policia Local de Sant Feliu de Llobregat.
En el període 2015-2017, la Policia Local de Sant Feliu de Llobregat ha fet les
consultes al Sistema d’Informació Policial següents:
– Any 2015: 41.453 consultes.
– Any 2016: 49.173 consultes.
– Any 2017: 59.536 consultes.
Els dispositius conjunts periòdics entre la PG-ME i la Policia Local són els següents:
– Dispositius conjunts GRÈVOL, organitzats per incrementar la presència i el
patrullatge als eixos comercials de la localitat durant la campanya de Nadal.
– Dispositius conjunts de prevenció de robatoris a domicilis.
– Prevenció de robatoris durant la Festa Major.
Per últim, amb relació a l’apartat c), Sant Feliu de Llobregat disposa d’un total de
148 efectius, amb una mitjana de 20 efectius per escamot.
La darrera promoció de policies que va finalitzar els curs formatiu a l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya ha permès que 466 efectius en pràctiques es distribueixin pel territori des del passat dia 21 de juny per reforçar les necessitats d’efectius a l’època estival.
El reforç d’estiu es duu a terme seguint els criteris d’increment de la població estacional, lloc turístic d’especial rellevància, increment de la càrrega de treball i lloc
estratègic quant al flux de mobilitat de persones.
Barcelona, 16 de juliol de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 312/XII, sobre la construcció
d’un parc de bombers a Almacelles
290-00284/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 43196 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 312/XII, sobre la construcció d’un parc de bombers a Almacelles (número de tramitació 29000284/12), us informo del següent:

4.50.01. Compliment de resolucions

75

BOPC 394
25 de juliol de 2019

Pel que a l’apartat a, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ha prioritzat les obres a realitzar en diferents parcs de bombers per al període comprès entre el 2019 i 2020 en base a l’estat crític de les seves instal·lacions.
D’acord amb l’anterior, el Parc de Bombers d’Almacelles, tot i necessitar d’una
adequació, no es contempla dins dels objectius prioritaris dels propers dos anys,
però sí per al període 2021-2022, en funció de l’estat global de les seves infraestructures.
Quant a l’apartat b, el director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, el 3 de juliol de 2019, va adreçar una carta a l’alcalde d’Almacelles en què
donava trasllat del contingut d’aquesta resolució.
Barcelona, 16 de juliol de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 314/XII, sobre la necessitat
que la normativa interna del Cos de Mossos d’Esquadra respecti les
conclusions aprovades pel Parlament com a resultat de l’informe del
grup de treball sobre l’ús per la policia de pistoles elèctriques
290-00286/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 43197 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 314/XII, sobre la
necessitat que la normativa interna del Cos de Mossos d’Esquadra respecti les conclusions aprovades pel Parlament com a resultat de l’informe del grup de treball sobre l’ús per la policia de pistoles elèctriques (número de tramitació 290-00286/12),
us informo del següent:
Les conclusions del grup de treball es van recollir de forma precisa a la instrucció reguladora dels dispositius conductors d’energia per part de la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra. En aquesta instrucció es regula qui i quan pot fer
servir aquestes eines, així com la supervisió i el control de traçabilitat un cop s’utilitza, garanties requerides per la Comissió d’Interior.
Totes les accions relacionades amb l’adquisició i la utilització dels dispositius
conductors d’energia (DCE) s’han fet tenint en compte totes les recomanacions de la
Comissió del Parlament, com se seguirà fent en endavant. Aquestes recomanacions,
incorporades per la Direcció General de la Policia, inclouen els requeriments tècnics, la formació i la capacitació dels efectius, la regulació del seu ús, la supervisió
en el seu ús i els aspectes procedimentals relacionats amb la informació a l’autoritat
judicial i administrativa quan s’utilitzen els dispositius.
Al marge d’aquesta comunicació a l’autoritat judicial, complint amb els procediments del Cos de Mossos d’Esquadra, es revisa i s’analitza qualsevol actuació policial en què es fa ús DCE, amb la finalitat de comprovar que aquest ús s’adequa als
procediments establerts i que no s’ha produït cap disfunció, que, en cas de ser detectada, comportaria l’adopció de les mesures correctores necessàries.
Barcelona, 16 de juliol de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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290-00287/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 42716 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 315/XII, sobre la
qualitat de l’aire (tram. 290-00287/12), us informo del següent:
El Pla Director d’Infraestructures (PDI) 2021-2030 es troba actualment en fase
de redacció. Es preveu que a inicis de l’any 2020 se sotmeti a informació pública,
per tal que pugui ser aprovat definitivament a finals de l’any 2020. La redacció del
Pla ve acompanyada de la redacció dels corresponents documents ambientals i d’un
procés de participació.
El PDI 2021-2030 incorporarà diferents programes i actuacions:
– Programa d’Ampliació de la xarxa (actuacions de Metro, FGC, Renfe i tramvia) que afavoreixen el transvasament modal del vehicle privat al transport públic.
– Programa de Transport Públic per Carretera (TPC), amb l’objectiu d’incrementar la quota de l’autobús en front el cotxe.
– Programa d’lntercanviadors, que incorpora la construcció de noves estacions
modals, millora dels intercanviadors actuals i la construcció d’aparcaments d’intercanvi (park & rides), que redueixen sensiblement la distància recorreguda en vehicle
privat.
En el PDI 2021-2030, dins del programa TPC, s’incorporarà un subprograma
d’infraestructura elèctrica per a la xarxa d’autobús, on s’analitzarà la transició energètica vers l’electrificació de la xarxa d’autobús, donat que actualment consumeix
preferentment combustibles fòssils.
El PDI 2021-2030, al igual que també fa el Pla Director de Mobilitat 2020-2025
(actualment en fase final de redacció), incorporarà diferents mesures d’eficiència
energètica, amb l’objectiu de reduir l’emissió de contaminants.
Com s’ha comentat, el PDI 2021-2030, incorporarà unes actuacions especifiques
en creació de nous aparcaments d’intercanvi (P&R).
Per garantir la protecció urbanística d’aquests aparcaments, s’ha iniciat la redacció del Pla Director Urbanístic (PDU) dels aparcaments d’intercanvi modal transport públic-transport privat (P&R) a l’àmbit de l’ATM de Barcelona, juntament amb
l’informe ambiental estratègic del planejament urbanístic, així com d’un procés de
participació.
El principal objectiu del PDU és la creació d’un marc urbanístic i territorial adequat que permeti explotar les potencialitats dels intercanviadors de transport públic–
vehicle privat situats a les estacions ferroviàries suburbanes, Renfe-ADIF i FGC, i
en algunes parades d’autobús, per donar resposta a la demanda creixent d’aquest
tipus d’aparcaments.
En funció de la disponibilitat del sòl, així com de l’estat del planejament urbanístic vigent i del resultat dels estudis de mobilitat, es proposaran els emplaçaments
per a l’ampliació de P&Rs existents, o bé la construcció de nous.
El PDU també inclourà una proposta dels serveis bàsics i les necessitats de caràcter urbanístic que ha de contenir un aparcament d’intercanvi modal del futur,
com poden ser serveis bàsics per als automòbils, punts de recàrrega elèctrica, espais
consigna de paqueteria, una proposta d’aparcaments de bicicletes i serveis associats
per als usuaris que accedeixen a les estacions amb aquest mode.
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Sobre les mesures per a la reducció de la contaminació, la Direcció General de
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DGQACC) disposa d’un protocol de comunicació acordat entre els diferents organismes implicats en el si de la Generalitat (entre ells, el Departament de Salut) i acords puntuals amb la resta d’administracions
amb competències en la millora de la qualitat de l’aire (ens locals i supramunicipals,
entre d’altres).
Aquest protocol recull una sèrie de mesures de comunicació a realitzar des de
l’entrada en vigor de les restriccions de trànsit a la Zona de Baixes Emissions (ZBE)
en cas d’episodi ambiental per NO2, l’1 de desembre de 2017, i d’altres de extraordinàries en el període comprès entre la detecció d’una situació de risc per nivells
elevats de contaminació atmosfèrica i la finalització d’una declaració d’episodi ambiental de contaminació.
A continuació es detallen algunes de les mesures previstes, en el si de la Generalitat de Catalunya:
Fases

Descripció

Missatges

Recursos

Fase 1:
Inici de la
campanya

La fase 1 ve fixada
per la data en què
entren en vigor
les restriccions
de trànsit i el
reforçament de
transport públic
en cas d’episodi
ambiental per
NO2, l’1 de
desembre de 2017

– Sensibilització de la
importància de la qualitat
de l’aire en la salut

– Vídeo i falca ràdio
«Generalitat càpsula
012»
– Bàner web
– Falca de ràdio
– Anunci de premsa
digital
– Anunci xarxes socials

La data de les
comunicacions
puntuals (fase 2)
dependran de
les variacions
de l’estat de la
qualitat de l’aire.

– Comunicació puntual
de l’estat de la qualitat de
l’aire i de les mesures que
s’hi apliquen, sobretot pel
que fa a la mobilitat dins
de la Zona Especial de
Protecció

– Twitter, web i panells
missatges variable
– Connexió Transmet
(ràdio)
– Notificacions App
AireCat
– Bàners web
– Anunci xarxes socials
– Anunci de premsa
convencional
– Imatge per a pantalles
de centres de salut

– Agraïment per utilitzar
el transport públic i
contribuir a la millora de
la qualitat de l’aire

– Imatge de màquines
expenedores de títols
de transport i pantalles
d’operadors
– Panells de velocitat
variable (CIVICAT)

Fase 2:
Comunicació
d’avís
preventiu,
episodi
ambiental o
restriccions
de trànsit per
contaminació

– Informació dels
diferents estats de
qualitat de l’aire possibles
i de les mesures s’hi
poden aplicar, sobretot
pel que fa a la mobilitat
dins de la Zona Especial
de Protecció

-

La DGQACC, com a responsable de l’avaluació de la qualitat de l’aire ambient
mitjançant la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, avisa
a diferents departaments i organismes tant de la Generalitat de Catalunya com dels
ens locals i institucions externes des d’on s’activen les respectives eines d’avís a la
població.
La DGQACC també avisa directament als Ajuntaments de Barcelona, Badalona,
L’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Sant Boi,
Cornellà, Sant Adrià del Besòs i Esplugues de Llobregat.
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya avisa els Alcaldes i Tècnics de
Protecció Civil de la resta de municipis afectats i l’àrea de Premsa del Departament
de Territori i Sostenibilitat als Caps de Comunicació dels municipis inclosos en
l’Àmbit 40 i la seva Zona d’influència.
Així mateix, s’ha acordat una identitat gràfica comuna entre les principals administracions implicades (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Àrea
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Metropolitana de Barcelona) per informar i facilitar la comprensió de la ciutadania
sobre els episodis per contaminació ambiental mitjançant un codi semafòric que indicarà quina és la situació de la qualitat de l’aire: normalitat (verd), avís preventiu
d’episodi d’alta contaminació (groc), episodi d’alta contaminació (vermell) i episodi
d’alta contaminació amb restriccions de trànsit (vermell). S’ofereix informació de
servei i consells de prevenció, sensibilització i salut incloent, si s’escau les restriccions de circulació i alternatives de transport públic.
En general, la informació arriba al ciutadà per diferents vies: app Airecat, twitter
(@mediambientcat, #airenetCAT #qualitataire #XarxAire), web de d’episodis ambientals de contaminació atmosfèrica del Departament de Territori i Sostenibilitat,
avisos a la pàgina inicial del Gencat, telèfon d’informació 012, mitjans de comunicació, ràdio, tv, panells de velocitat variable (CIVICAT) i avisos de protecció civil.
A més, s’ha posat a disposició de la ciutadania la informació genèrica següent:
– Es facilita informació a la ciutadania mitjançant el nou web d’episodis ambientals de contaminació atmosfèrica del Departament de Territori i Sostenibilitat
(airenet.gencat.cat) i de l’aplicació per a dispositius mòbils «Airecat» que s’ha renovat durant aquest any 2019. La nova versió permet conèixer la qualitat de l’aire
dels indrets seleccionats, les dades de qualsevol estació de la Xarxa de Vigilància i
Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya i rebre notificacions personalitzades.
– Informació sobre qualitat de l’aire a l’espai El Temps de tv3.
– Incorporació del mapa i de les dades de qualitat de l’aire a la pàgina inicial del
web de la Generalitat https://web.gencat.cat/ca/inici/
– Nou entorn web «QAire», on es pot consultar la qualitat de l’aire en temps real,
descarregar dades de la qualitat de l’aire de diferents dies i períodes, el pronòstic de
la qualitat de l’aire a Catalunya del dia en curs i dies següents i un apartat d’avisos
on es manté informada a la població sobre les activacions dels diferents escenaris de
contaminació (avís preventiu, episodi ambiental).
– Al web de Medi Ambient es posa a disposició tot tipus de recursos de comunicació sobre la campanya «Episodis ambientals de contaminació atmosfèrica»
(vídeos, baners, falques de ràdio, recursos pels operadors de transport, infografies,
etc.), informació sobre les mesures, recomanacions i actuacions previstes en cas
d’episodi ambiental així com preguntes freqüents per a la ciutadania.
Per reduir l’exposició de la ciutadania als contaminants de l’aire s’han acordat
amb el Departament de Salut diferents missatges amb mesures de caràcter general
en els àmbits de la mobilitat, l’activitat física, domèstic i s’ha actualitzat la informació del telèfon 061 (CatSalut Respon) per resoldre qualsevol dubte. També s’ha
habilitat un web específic amb les recomanacions de Salut: http://canalsalut.gencat.
cat/ca/salut-a-z/c/contaminacio-atmosferica/
Barcelona, 11 de juliol de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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290-00328/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 43198 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 356/XII, sobre la
resposta a les necessitats del Cos de Bombers de la Generalitat (número de tramitació 290-00328/12), us informo del següent:
Pel que fa a l’apartat 1.a).1r., la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) està treballant tant en la renovació de materials, seguint
l’establert en el Pla estratègic del Departament d’Interior per al període 2017-2022,
com en la substitució del material malmès. Es detallen els contractes en licitació o
en procés de licitació:
– Subministrament d’una bomba de calor al PB Hospitalet
54.450 €
– Vigilància i seguretat instal·lacions Bellaterra
132.133,44 €
– Subministrament d’electrodomèstics per parcs de bombers
121.000 €
– Rènting de vestuari
10.009.000,36 €
– Subministrament de material sanitari
93.599,55 €
– Subministrament de roba de llit pels parcs de bombers
40.172 €
– Subministrament de cascos per bombers
822.000 €
– Subministrament de frontals
98.500 €
– Contracte de portes cotxeres dels parcs de bombers de la Generalitat 645.600 €
– Subministrament mobiliari parc de Granollers
220.997,54 €
– Manteniment d’equips d’oxigenoteràpia
27.449,80 €
– Compra de llances de caudal variable
23.956,40 €
– Instal·lació de sistemes de retenció als vehicles de bombers
121.000 €
– Compra de llances selectores de caudal
33.008,80 €
– Adquisició de maquinària de treball forestal
14.941,08 €
– Adquisició serres de rescat i de recanvis
19.121,59 €
– Adquisició de carregadors de bateries de vehicles
43.376,09 €
– Adquisició d’equips d’elevació de càrregues
30.840,33 €
– Concurs de compra de grups electrògens per el 2019
80.252,04 €
– Manteniment d’equips de treball forestal, salvaments i bombeig
24.200 €
– Adquisició de material d’enderrocs
24.871,81 €
– Adquisició 300 equips de protecció respiratòria
800.415 €
– Manteniment llances i mànegues Tipsa-Ribó pel 2019
19.360 €
– Subministrament de llanternes frontals pels cascos de bombers
98.500 €
– Servei neteja edificis REL
60.500 €
– Concurs de multivestuari 250 nous bombers
764.615 €
– Compra de tendes refugi pel Grup de Suport Logístic
72.600 €
– Adquisició de 25 equips d’excarceració
431.576,75 €
– Subministrament d’enllaços hidràulics
33.313,42 €
– Mant. D’equips d’excarceració pel segon semestre del 2019
221.000 €
– Manteniment equips protecció respiratòria pel segon semestre del 2019 350.200 €
– Subministrament de vestuari i utillatge pel personal contractat
per a la campanya forestal 2019 a la DGPEIS, dividit en 10 lots
132.215 €
– Manteniment de compressors i rampes
24.200 €
– Adquisició escales de mà
30.005,80 €
– Concurs de rènting de 8 vehicles EPAF
476.033,06 €
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Quant a l’apartat 1.a).2n., en relació amb els equipaments de protecció individual, s’està treballant en la preparació d’un concurs per incorporar l’equipament per
a la promoció dels 150 bombers que actualment estan realitzant el curs formatiu a
l’Escola de Bombers i Protecció Civil i per als 250 bombers de la convocatòria que
s’està realitzant en aquests moments i dels quals es preveu la incorporació a finals
d’any.
En relació al vestuari de bombers, s’està treballant en la renovació de l’actual
vestuari bàsic dels bombers (camisa blava i pantaló blau). Concretament es substituirà la camisa per una altra peça tipus «polo», per poder desenvolupar l’activitat
operativa diària i complir la normativa vigent.
També s’està treballant en l’elaboració dels plecs de prescripcions tècniques i
administratives per dotar tot el personal de la Divisió de Grups Operatius Especials
del vestuari necessari per dur a terme les seves tasques més específiques.
Pel que fa a l’apartat 1.a.3r., el dia 24 d’abril de 2019 el Govern va aprovar l’adquisició de 92 vehicles pesants per un valor de 40 milions d’euros. D’altra banda,
s’està treballant en l’elaboració d’un plec per renovar 263 vehicles lleugers de la flota
actual, s’ha licitat l’arrendament de 8 vehicles EPAF destinats a fer tasques forestals
i s’està redactant un plec per a la substitució de vehicles autoescala, bombes urbanes
pesades, bombes urbanes lleugeres i vehicles especials.
En relació amb l’apartat 1.b.4t., les necessitats dels parcs de bombers de la Generalitat de Catalunya estan recollides i reflectides al Pla estratègic de la DGPEIS
del Departament d’Interior per al període 2017-2022, aprovat per Acord de Govern
GOV/126/2016.
El Projecte Bombers 2025, elaborat per la DGPEIS, complementa al pla estratègic i estableix una sèrie d’actuacions necessàries per garantir la capacitat d’actuació
del cos i la millora en la coordinació de les emergències a Catalunya. La DGPEIS
ha prioritzat per al període comprès entre el 2019 i 2020 les obres a realitzar en diferents parcs de bombers, en base a l’estat crític de les seves instal·lacions. Actualment
es troben en fase d’execució d’obra els parcs de Moià, Granollers i Girona. D’altra
banda, el parc de Seròs es troba en procés de licitació de l’equip redactor, s’està elaborant el projecte del parc de Balaguer i també s’estan elaborant els documents funcionals del parc de Tarragona i del Complex Central de Bellaterra.
Pel que fa a l’apartat 1.b), el procés de renovació i d’actualització s’està impulsant. El Pla estratègic i el Projecte Bombers 2025 identifiquen i valoren econòmicament les necessitats de vestuari, del material i dels parcs de bombers de la Generalitat. La gestió administrativa de la DGPEIS està focalitzada en l’assoliment de les
fites marcades en el Pla.
En relació amb l’apartat 1.c), el Pla estratègic està publicat en l’apartat de transparència i bon govern del web del Departament d’Interior (http://interior.gencat.cat/
ca/el_departament/transparencia-i-bon-govern/gestio-dels-serveis-publics/). El web
de transparència està enllaçat a aquesta pàgina.
Quant a l’apartat 1.d), el 24 de maig de 2019 es va signar l’acord de Condicions
Laborals dels Funcionaris del Cos de Bombers de la Generalitat per al període 20192022 entre la Conselleria d’Interior i els Bombers de la Generalitat. Aquets acord
permetrà reduir progressivament les hores extres, augmentar la plantilla i millorar
les retribucions, a banda de noves inversions en material i parcs. L’acord va entrar en
vigor el dia 1 de juny d’enguany i serà vigent fins el desembre del 2022.
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Pel que fa a l’apartat 1.e), l’acord esmentat anteriorment estableix, al seu punt 8è,
la retribució de les hores extraordinàries. La transcripció literal del seu contingut
és la següent:
«8. Retribució de les hores extraordinàries
S’estableix l’adaptació en 2 trams del preu de l’hora extraordinària per adequar-la
al preu d’hora ordinària, en el sentit següent:
Preu hora extra
Grup

Preu/hora jornada ordinària (1.688 hores)

2018

2019

2020

A

28,36

22,67

25,79

28,36

B

27,24

21,64

24,70

27,24

C

22,19

18,56

20,60

22,19

D

19,81

17,53

18,88

19,81

En qualsevol cas, el preu d’hora extraordinària serà igual a l’hora de jornada ordinària a partir de l’1 de gener del 2021.
Per a l’activació de les situacions M0, M2 i ME, aquesta suposarà automàticament el reconeixement mínim de 2 hores extraordinàries efectives a comptar des de
l’activació del servei.
Es crea una Bossa de compensació d’Hores Extraordinàries en temps de descans, de caràcter voluntari, a gaudir a partir de l’1 de gener de 2021, sota la següent
premissa: 1,50 hores de descans per cada hora treballada en prolongació de jornada
ordinària; 1,75 hores de descans per cada hora treballada en jornada no planificada
i 2 hores de descans per cada hora treballada en festius especials (els 12 festius de
caràcter nacional i el 23 de juny, 24 de desembre i el 31 de desembre).»
Quant a l’apartat 1.f), l’acord de 24 de maig estableix, al seu punt 7è, guàrdies
complementàries de reforç d’estiu. Es transcriu literalment el seu contingut:
«7. Guàrdies complementàries de reforç d’estiu
S’estableix un total de 2 guàrdies complementàries de reforç d’estiu per bomber
que realitza tasques operatives, que cada bomber podrà acceptar voluntàriament de
realitzar anualment, dins el procés de planificació de la jornada anual.
Les guàrdies d’estiu no assignades seran redistribuïdes amb criteris operatius per
part de la Sub-direcció General Operativa.
Aquests guàrdies d’estiu es planificaran en horari de 7 a 21 hores, i la seva retribució en concepte de Gratificació Extraordinària serà la següent:
Grup

A
B
C
D

Preu/hora
29,38 €
28,22 €
23,00 €
21,50 € »

Finalment, amb relació a l’apartat 1.g) el Pla estratègic i el Projecte Bombers
2025 descriuen un pla de desplegament de recursos humans, en el qual s’identifiquen les necessitats actuals i futures pel que fa a personal.
L’Acord de Condicions Laborals de 24 de maig de 2019 estableix, al seu apartat
3er, relatiu a l’adequació de la plantilla en les diferents categories del cos de Bombers, el següent:
«Per corregir el dèficit de la plantilla actual del cos de Bombers i adequar-la per
garantir amb eficàcia i seguretat l’atenció dels serveis d’emergències de Catalunya,
el Departament d’Interior té la ferma voluntat d’incloure en les ofertes d’ocupació
públiques de la Generalitat de Catalunya un total de 250 places de bomber de l’escala bàsica cada any fins un global de 1.000 places noves en els propers 4 anys. S’ha
establert el següent calendari de convocatòries de places de bombers:
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– 2019: convocatòria de 250 bombers.
– 2020: convocatòria de 250 bombers.
– 2021: convocatòria de 250 bombers.
– 2022: convocatòria de 250 bombers.
Atenent al fet que el nombre de comandaments de les categories del cos de Bombers té una mancança històrica de desenvolupament i de cobertura de llocs de treball essencials per al correcte funcionament dels parcs i del conjunt de l’organització, s’ha acordat realitzar, prèvia Oferta d’Ocupació Pública, quan escaigui, les
següents convocatòries per als propers 4 anys:
– 2019: 194 places de bomber de 1ª, 117 places de caporal, 63 places de sergent i
50 places d’oficial i 25 places de sotsinspector.
– 2021: 99 places de caporal, 35 places de sergent, 50 places d’oficial i 7 places
d’inspector.»
Barcelona, 16 de juliol de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 58/XII, sobre els papers de
Salamanca
390-00058/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 42731 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 58/XII, sobre els papers de Salamanca (tram. 390-00058/12), us informo del següent:
Aquesta Moció està relacionada amb diferents punts de la Moció 65/XII, sobre
el Sistema d’Arxius de Catalunya, aprovada pel Ple del Parlament el 21 de març de
2019, on en un dels punts, concretament el punt l) 4t., demana «Culminar el compliment de la Llei de l’Estat 21/2005, del 17 de novembre, de restitució a la Generalitat
de Catalunya dels documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil custodiats a
l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola i de creació del Centre Documental
de la Memòria Històrica».
Sobre la documentació privada que fou objecte de confiscació i ha restat a Salamanca, el retorn de la qual ja fou acordat per la Comissió Mixta, el Departament de
Cultura de la Generalitat de Calalunya va presentar a l’Audiència Nacional espanyola, el 23 de desembre de 2014, un recurs contenciós-administratiu contra el Ministeri de Cultura per incompliment dels acords.
El 9 de febrer de 2015, l’Audiència Nacional va admetre a tràmit el recurs; el 2
de juny de 2016, va dictar sentència estimant la demanda de la Generalitat i establint
que, en aplicació de la Llei 21/2005, la documentació identificada i acordada per la
Comissió Mixta havia de ser transferida.
El juliol de 2016, el Ministerio d’Educación, Cultura y Deportes va presentar recurs de cassació contra la sentència estimatòria de l’Audiència Nacional, recurs que
fou admès a tràmit pel Tribunal Suprem.
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La sentència número 806/2019, del Tribunal Suprem espanyol, d’11 de juny de
2019, desestima íntegrament el recurs de cassació interposat per l’Administració
General de l’Estat contra la sentència de l’Audiència Nacional de 2 de juny de 2016.
Ara, doncs, el Tribunal Suprem desestima el recurs de cassació i confirma la
primera sentència de l’Audiència Nacional, per la qual cosa tota la documentació
identificada i acordada per la Comissió Mixta Estat-Generalitat s’ha de transferir a
la Generalitat de Catalunya per a la seva restitució als actuals titulars legítims.
Com a conseqüència de l’esmentada sentència, el Ministerio de Cultura y Deportes ha de transferir immediatament a la Generalitat de Catalunya un seguit de
documents que, sense fonament legal, van ser retinguts en el moment de la materialització del quart lliurament de finals de 2014, corresponents a productors privats
identificats i aprovats per la Comissió Mixta, perquè va pressuposar que no tindrien
hereus que sol·licitessin la restitució. S’hi inclou la documentació següent:
a) d’entitats desaparegudes, com ara, el Socors Roig Internacional i la Solidaritat
Internacional Antifeixista, fons que van ser objecte d’altres lliuraments per part del
Ministerio i ja han estat restituïts als seus titulars actuals; b) de particulars suposadament sense hereus, tot i que alguns d’ells han estat localitzats i objecte de restitució d’altres documents.
Així doncs, la Generalitat de Catalunya durà a terme les accions següents:
a) instarà el Ministerio de Cultura y Deportes a executar la sentència del Tribunal Suprem espanyol perquè transfereixi els fons i documents retinguts, als quals els
serà d’aplicació el procediment de restitució fixat mitjançant el Decret 183/2008, de
9 de setembre, del procediment per a la restitució a les persones físiques i jurídiques
de caràcter privat dels documents confiscats amb motiu de la guerra civil. L’Arxiu
Nacional de Catalunya és la institució que té l’encàrrec de realitzar la restitució material d’aquests documents, la reproducció dels quals ocupa unes 25.000 imatges;
b) presentarà a la Comissió Mixta Estat-Generalitat la proposta de transferència de
tots aquells altres fons i documents que van ser confiscats a Catalunya i que són plenament identificats, com seria la documentació en matèria d’ordre públic generada
després dels Fets de Maig de 1937 i de diverses competències més de la Generalitat
(la reproducció ocupa unes 10.000 imatges), la de les lògies maçòniques i la Causa
General, entre altres; i
c) instarà l’aprovació de la legalitat específica que empari el retorn a Catalunya
de la documentació confiscada produïda per ajuntaments del país (la reproducció
ocupa unes 7.000 imatges), que va restar exclosa explícitament dels procediments de
la Llei 21/2005 de restitució, i de tota aquella altra procedent de confiscacions que
es pugui identificar en el futur i que romangui a mans de l’Estat.
Una qüestió important és que la sentència del Tribunal Suprem espanyol recorda
en el seu fonament vuitè, referint-se als documents que no s’hagin pogut restituir
als seus titulars, que «la Generalidad de Cataluña no adquiere la titularidad de esos
bienes, que, evidentemente, y conviene resaltarlo, si resultase imposible su restitución a los legítimos titulares en el modo y tiempo que previene al articulo 5 a la Ley
21/2005 y el Decreto 183/2008 seguirán integrando el Archivo General de la Guerra
Civil, con su imperativa devolución o reintegro al mismo».
Aquesta sentència, doncs, concreta la del Tribunal Constitucional de 31 de gener
de 2013, en resposta al recurs d’inconstitucionalitat presentat per la Junta de Castella
i Lleó, que establia només que els documents impossibles de restituir als seus legítims titulars «segueixen integrant un arxiu de titularitat estatal», sense concretar-ne
cap centre i en quin temps i forma. Aquesta documentació, segons consta en altres
informes emesos per l’Arxiu Nacional de Catalunya, només representa aproximadament un 4% del volum total de la documentació restituïda fins ara pel Ministerio de
Cultura y Deportes espanyol.
Pel que fa a la documentació de la Generalitat de Catalunya dipositada a l’Arxiu General Militar d’Àvila (AGMAV), no tota la documentació catalana confisca84
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da pels organismes franquistes es va integrar a l’Arxiu General de la Guerra Civil
Espanyola. Alguns documents pertanyents a la Generalitat de Catalunya van ser
traslladats al Servei Històric Militar, on van romandre fins que, el 1993, es va crear
l’Arxiu General Militar d’Àvila, del qual formen part actualment.
Aquesta documentació, que hauria de ser retornada a la Generalitat de Catalunya, no ha pogut seguir el procediment de devolució establert per la Llei 21/2005,
de 17 de novembre, de restitució a la Generalitat de Catalunya dels documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil, custodiats a l’Arxiu General de la Guerra Civil
Espanyola i de creació del Centre Documental de la Memòria Històrica, malgrat que
es tracta de documents pertanyents a la Generalitat de Catalunya comparables als
que han estat objecte de retorn.
Per aquest motiu, el Consell Executiu va acordar, el 10 de març de 2015, instar
el Govern de l’Estat a realitzar les gestions oportunes per a restituir a la Generalitat
la documentació dipositada a l’Arxiu General Militar d’Àvila.
Per la mateixa raó, la ja esmentada Moció 65/XII, sobre el Sistema d’Arxius de
Catalunya, aprovada pel Ple del Parlament el 21 de març de 2019, demana en el seu
punt l.5è): «proposar i negociar una iniciativa legislativa que faci possible el retorn
dels documents catalans que hi ha en altres arxius estatals i, en general, els confiscats als municipis de Catalunya».
El juny de 2015, l’Arxiu Nacional de Catalunya va desplaçar un arxiver a l’Arxiu
General Militar d’Àvila per tal d’identificar la documentació catalana dipositada en
aquest arxiu. Es van fer dues estades: del 29 de juny al 3 de juliol de 2015 i del 19
al 23 de setembre de 2016 i el 29 del mateix mes.
L’objectiu era:
1. verificar la informació facilitada al Departament de Cultura per l’historiador
Jordi Oliva Llorens i recollida en el seu informe Els papers de la Generalitat de Catalunya a l’Archivo General Militar de Ávila; 2. consultar els documents originals
de les unitats de descripció atribuïdes per l’AGMAV a la Generalitat de Catalunya;
3. fer una cerca més exhaustiva entre la documentació de l’AGMAV per detectar si
hi podia haver més documentació catalana entre els seus fons; i
4. intentar trobar indicis de com va arribar la documentació de la Generalitat a
Àvila.
Les tasques efectuades durant les dues estades van suposar la revisió de la documentació descrita en 178 unitats de descripció, instal·lada en un total aproximat de
51 arxivadors i corresponent a: 4.971 fulls (documents textuals), 2.039 fotografies,
16 plànols o gràfics, 8 carpetes i 1.891 segells.
Dels documents descrits en aquests 178 registres descriptius:
– 101 són unitats de descripció atribuïdes per l’AGMAV a la Generalitat –atribució confirmada–, de les quals se’n pot demanar la restitució de 92 (la resta són còpies de documentació ja custodiada a l’ANC). Ocupen un total aproximat de 6 capses;
– 77 són unitats de descripció no atribuïdes per l’AGMAV a la Generalitat, però de
les quals s’ha comprovat que sí que hi pertanyen. Es podria demanar la restitució
total de 32 unitats de descripció i la restitució parcial de 21.
Queda pendent de consultar la documentació corresponent a 31 unitats de descripció més on hi podria haver documentació catalana.
Pel que fa a l’Arxiu Reial de Barcelona (l’anomenat Arxiu de la Corona d’Aragó),
també la Moció 65/XII, sobre el Sistema d’Arxius de Catalunya, demana en el seu
punt l) 3r: «abordar, conjuntament amb la resta de comunitats autònomes afectades,
la gestió de l’Arxiu de la Corona d’Aragó».
És precís considerar que, en relació amb l’anomenat Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 va refermar tres elements
fonamentals:
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a) el principi de l’existència dins l’ACA de «fons propis» catalans i «fons compartits» entre les comunitats autònomes de l’antiga Corona d’Aragó; b) la recuperació de la denominació genuïna d’Arxiu Reial de Barcelona; i
c) la incorporació de l’ACA (pel que fa als fons propis de Catalunya) dins del
Sistema d’Arxius de Catalunya (disposició addicional tretzena): «Els fons propis de
Catalunya situats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó i a l’Arxiu Reial de Barcelona s’integren en el sistema d’arxius de Catalunya. Per a la gestió eficaç de la resta de fons
comuns amb altres territoris de la Corona d’Aragó, la Generalitat ha de col·laborar
amb el Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, amb les altres comunitats autònomes que hi tenen fons compartits i amb l’Estat per mitjà dels mecanismes que s’estableixin de mutu acord.»
Cal recordar que la disposició addicional tretzena de l’actual Estatut d’autonomia
de Catalunya va ser confirmada per la sentència del Tribunal Constitucional espanyol 31/2010, de 28 de juny, dictada en resposta als recursos d’inconstitucionalitat
presentats per diverses comunitats autònomes.
La Generalitat de Catalunya considera que la interpretació de l’esmentada sentència va més enllà d’una mera declaració de sobreprotecció dels fons produïts per
institucions catalanes que formen part actualment, per diferents raons, de l’anomenat Arxiu de la Corona d’Aragó. Es tracta, fonamentalment, dels arxius produïts
per les principals institucions catalanes (Generalitat, Corts, Reial Audiència, Batllia
general), que també van existir en els altres regnes de la Corona d’Aragó i que, actualment, en la part que han estat conservats, la seva titularitat ha estat reconeguda
a favor de les comunitats autònomes d’Aragó, el País Valencià i les Illes Balears.
En conseqüència, el Govern de la Generalitat haurà de presentar a la Comissió
Mixta de Transferències Estat-Generalitat la proposta de transferència de la titularitat i gestió dels fons propis de Catalunya situats a l’ACA (Arxiu Reial de Barcelona), és a dir:
a) l’arxiu de la Generalitat de Catalunya (1359-1714), que integra actualment la
secció «Generalidad» de l’ACA; i
b) els altres fons també propis de Catalunya inclosos a l’ACA.
Cal considerar el precedent que els fons propis de Catalunya foren fixats pel
Decret de 5 d’octubre de 1934, del Govern de la II República (Gaceta de Madrid,
6 octubre 1934), de traspassos a la Generalitat de Catalunya, que ja va establir que
l’Arxiu de la Generalitat de Catalunya (1359-1714) era inequívocament un fons propi de Catalunya. Caldria concretar aquest aspecte per als ingressos a l’ACA fets a
partir de l’any 1939.
Una vegada complert el mandat estatutari i realitzada la identificació i transferència dels fons propis de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, com a part integrant del Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, s’ha de comprometre en el
desplegament de l’esmentat òrgan, que té encomanada la gestió dels fons comuns
conservats en l’esmentat centre.
Barcelona, 2 de juliol de 2019
Maria Àngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura
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Control del compliment de la Moció 59/XII, sobre la igualtat de gènere
390-00059/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 43299 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, en compliment de la Moció 59/XII sobre la igualtat de gènere (tram. 39000059/12), us informo, amb el document annex facilitat per l’Institut Català de les
Dones, de les actuacions que s’han portat a terme.
Barcelona, 18 de juliol de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència
Annex

En compliment de l’esmentada Moció, us fem avinent el següent:
1.a) Posar fi a la reducció de la inversió en polítiques de dones i elaborar les corresponents modificacions pressupostàries per a ampliar els pressupostos destinats
a les polítiques de dones des dels 7.960.705 euros del 2017 fins arribar a un mínim
de 16 milions d’euros, en el termini d’un any, amb la dotació econòmica necessària
per a garantir el desplegament adequat de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat
efectiva de dones i homes.
El Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022, aprovat per Acord
de Govern el passat 11 de juny de 2019, després d’haver estat informat favorablement i proposat al Govern per la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes en data 9 d’abril de 2019, preveu en la seva programació
econòmica per a l’any 2019 una despesa al voltant dels 72,5M€, dels quals 29,5 aproximadament corresponen al II Programa d’Intervenció Integral contra la Violència
Masclista, desenvolupat per l’Eix d’Acció 3 del pla. El pla estratègic és resultat d’un
procés participatiu en el qual han col·laborat les entitats del Consell Nacional de Dones de Catalunya, els serveis d’informació i atenció a les dones i les vocalies de la
Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista,
entre d’altres, que han de permetre al llarg dels quatre anys de la seva implementació completar tot allò previst i establert a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’Igualtat
Efectiva de Dones i Homes.
Aquest pla s’estructura en els següents sis eixos d’acció:
– Eix d’acció 1. Coeducació i promoció de valors i models igualitaris
– Eix d’acció 2. Promoció de l’equitat en el treball i la coresponsabilitat en els
usos del temps
– Eix d’acció 3. Prevenció i erradicació de la violència masclista (II Programa
d’intervenció integral contra la violència masclista)
– Eix d’acció 4. Participació política i social i apoderament personal i comunitari de les dones
– Eix d’acció 5. Visibilització de les dones i comunicació no sexista
– Eix d’acció 6. Transversalització de la perspectiva de gènere en les polítiques
públiques
1.b) Informar-lo, en el termini de tres mesos, sobre els mecanismes interns de col·
laboració i coordinació interdepartamental que ha posat en marxa la Generalitat
per a impulsar la transversalitat de la perspectiva de gènere en les matèries que són
de la seva competència, tal com estableix l’article 7 de la Llei 17/2015.
Tal com estableix la Llei 17/2015, els dos instruments més rellevants de caire generalista dels quals disposa l’Administració de la Generalitat, mitjançant l’Institut
Català de les Dones, per tal de vetllar per l’avenç i avaluar el grau de compliment
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dels principis d’actuació dels poders públics, per assolir la igualtat de gènere en la
planificació i gestió de les seves polítiques són:
– Informes d’impacte de gènere (article 5.n, Llei 17/2015): que analitzen les necessitats pràctiques d’ambdós sexes, les obligacions relacionades amb la vida quotidiana, les diferents situacions de partida i els potencials efectes diferencials que es
poden derivar de l’aplicació de les propostes polítiques. L’any 2018 s’han dut a terme
161 informes, dels quals en 73 normatives s’han efectuat propostes de modificació.
– Informes anuals d’execució de la transversalitat de la perspectiva de gènere (article 5.t, Llei 17/2015): que avaluen i alhora impulsen la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les àrees de planificació i gestió, tant interna com externa, de
tots els departaments de l’Administració de la Generalitat. Es duen a terme des de
l’any 2013, són accessibles a través del web de l’ICD, i actualment s’està enllestint
el corresponent a l’any 2018, després que l’Institut Català de les Dones hagi recollit
els informes parcials dels tretze departaments que actualment composen l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Pel que fa a l’organització administrativa i els òrgans d’impuls de la igualtat de
gènere a l’Administració de la Generalitat, establerts a l’article 7 de la Llei 17/2015,
es realitza mitjançant l’Institut Català de les Dones i dels òrgans responsables de
cada departament per aplicar les polítiques d’igualtat de dones i homes i la transversalitat de la perspectiva de gènere en el seu àmbit competencial. Els diferents
decrets de reestructuració dels departaments han anat assignant aquestes competències als gabinets tècnics o alguna unitat dependent de les direccions de serveis.
L’any 2018 es van realitzar tres reunions de la Comissió Tècnica Interdepartamental de la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, en les quals es va coordinar l’elaboració del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2018, l’elaboració
de l’Informe d’execució anual de la transversalitat perspectiva de gènere i les actuacions de sensibilització i formació desplegades, entre d’altres. A la darrera reunió
d’aquesta comissió, el 21 de maig de 2019, es va plantejar la importància de desenvolupar els plans sectorials i operatius departamentals a fi que el pla estratègic pugui ser un veritable estratègic que no hagi d’entrar en aspectes operatius, es va presentar un nou model de seguiment dels informes de transversalitat de la perspectiva
de gènere per a l’any 2019, i es va anunciar la celebració a l’octubre d’una trobada
d’intercanvi de coneixements dels grups de treball de la transversalitat de gènere
departamentals.
La Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes es
va reunir el 26 de setembre de 2018, on es va informar dels treballs d’elaboració del
pla estratègic. Finalment, el passat 9 d’abril de 2019 es va tornar a reunir a fi d’aprovar el Projecte de Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022 i proposar-lo per a la seva aprovació per acord de Govern.
1.c) Posar en marxa, en el termini de tres mesos, el Pacte nacional per a la lluita
efectiva contra la desigualtat retributiva i la feminització de la pobresa que conté el Pla de Govern de la XII legislatura, inclosa la creació de programes específics
per a les famílies monoparentals femenines, les dones que disposen de pensions no
contributives, les dones nouvingudes i les treballadores de la llar.
L’Eix 3, apartat «Igualtat entre dones i homes», del Pla de Govern de la XII Legislatura preveu com a un dels seus objectius, fer efectiu el dret a la igualtat i a la
no discriminació per raó de sexe, objectiu que es concreta, entre altres mesures, en
la voluntat del Govern d’impulsar un Pacte Nacional per a la lluita efectiva contra la
desigualtat retributiva i la feminització de la pobresa.
En aquest sentit, per tal de lluitar contra la bretxa salarial i la feminització de la
pobresa, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, està desenvolupant les
següents actuacions:
– En el marc de la Comissió d’Igualtat i Temps de Treball, del Consell de Relacions Laborals, que presideix la Direcció General d’Igualtat, s’està elaborant una
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Guia per a l’aplicació de la igualtat de retribució entre homes i dones per un treball
d’igual valor. Els treballs estan molt avançats.
– La Direcció General d’Igualtat està elaborant un protocol per abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe en els treballs de cura i de la llar, que estarà finalitzat
el proper mes de desembre.
– Accions del Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’ocupabilitat de les dones
en situació d’atur i/o exclusió social– Enquesta Catalana sobre les condicions de treball.
1.e) Elaborar, en el termini de sis mesos, el pla biennal per a incentivar l’oupació
estable i de qualitat de les dones, amb el corresponent estudi d’impacte de gènere
i d’edat, tal com estableix l’article 32 de la Llei 17/2015, amb la finalitat de fer les
actuacions necessàries per a garantir el principi de no-discriminació i igualtat en el
mercat laboral i en l’accés a l’ocupació.
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) treballa conjuntament amb la
Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en
l’elaboració del Pla per la integració laboral i la qualitat del treball de les dones, que
forma part del Pla de Govern de la XII Legislatura.
2.a) Destinar els recursos econòmics necessaris per a augmentar la dotació del
Cos Superior d’Inspectors de Treball i Seguretat Social per a la lluita contra les discriminacions laborals per motius de gènere, tal com estableix l’article 42 de la Llei
17/2015.
La Generalitat de Catalunya no té competències per convocar processos selectius
per a l’accés al cos superior d’Inspectors de Treball i Seguretat Social, ja que es tracta d’un cos d’àmbit nacional, amb convocatòria única per a tot l’Estat, competència
del Ministeri d’Ocupació, Migració i Seguretat Social.
Com a conseqüència de les convocatòries ja finalitzades (entre la publicació de
la convocatòria i l’ingrés efectiu del personal pot passar 1 any i mig) i de les diferents modalitats de mobilitat administrativa, al 2018 la plantilla del Cos Superior
d’Inspectors de Treball i Seguretat Social de la Inspecció de Treball de Catalunya va
augmentar en 12 efectius i es preveu que durant aquest 2019 s’augmentin en 11 més.
2.b) Elaborar, per mitjà de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral un estudi tècnic que analitzi les condicions d’ergonomia i els sobreesforços de treball del
col·lectiu de cambrers i cambreres de pisos.
Us informem que s’ha fet l’estudi de cambreres de pis i està publicat a la pàgina
web de l’Institut al següent enllaç (document pdf), el qual dóna resposta als punts que
fan referència a la seguretat i salut de les cambreres i cambrers de pis a Catalunya.
3.a) Presentar-li, en el termini de sis mesos, un informe per a avaluar l’eficiència
de les actuals polítiques actives d’ocupació destinades a avançar en la igualtat de
gènere amb la finalitat de proposar accions de futur.
Les avaluacions que realitza el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, totes elles,
tenen una visió de gènere. La igualtat de gènere està present a totes elles, i els resultats de les avaluacions serveixen per millorar les actuacions que desenvolupa el SOC.
Actualment el SOC està portant a terme l’avaluació dels programes de formació
professional per a l’ocupació, que inclou un apartat específic de l’impacte de gènere
en aquesta política. Aquest apartat, s’anirà incorporant de manera sistemàtica a les
avaluacions de la resta de polítiques actives per a l’ocupació
3.b) Incloure, en les diverses enquestes que elaboren la Generalitat de Catalunya
i l’Idescat, informació sobre l’autonomia econòmica de dones i homes de manera
segregada i analitzar, també de manera segregada, els diferents indicadors amb què
es mesura el risc de pobresa.
L’Enquesta de condicions de vida - que és una operació estandarditzada a nivell
europeu i en la qual l’Idescat participa recollint dades d’una mostra per a Catalunya
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complementària a la que es recull a tot l’estat per part de l’INE - és l’actuació estadística específicament dissenyada per obtenir indicadors de risc de pobresa i d’exclusió social. L’enquesta recull la informació per llars, i està dissenyada per determinar
les situacions de risc de pobresa i exclusió social pel conjunt de la llar. No obstant
això, també es recullen individualment els ingressos quan són personalitzats.
L’explotació que l’Idescat realitza de l’enquesta ofereix informació segregada per
sexe de cada un dels indicadors elaborats, referits a la situació del conjunt de la llar.
En tot cas, l’Idescat explorarà la viabilitat de realitzar explotacions de les dades
individuals que permetin analitzar amb més detalls les diferències entre gèneres, a
partir de la informació administrativa que ja disposa la mateixa Generalitat, malgrat
sortir de l’àmbit dels indicadors estàndards a nivell europeu.
3.c) Incloure en l’Enquesta de qualitat de vida en el treball informació sobre la
sobrecàrrega de treball no remunerat de cures i reproducció que assumeixen les dones i també sobre l’accés efectiu als serveis públics.
Referent aquest apartat es fan les consideracions següents:
– L’Enquesta de qualitat de vida en el treball era una enquesta pel conjunt d’Espanya realitzada pel Ministeri de Treball. L’objectiu de l’enquesta era estudiar la
qualitat de vida de les persones ocupades en el seu lloc de treball i obtenir informació estadística continuada sobre la seva situació sociolaboral i les seves percepcions
sobre les seves condicions i relacions laborals. Aquesta enquesta va deixar de realitzar-se l’any 2010, quan es va fer la última edició.
– Eurofound, Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida, elabora l’Enquesta europea de condicions de treball amb resultats detallats pels països
de la UE. Els resultats d’aquesta enquesta són els que actualment pren com a referència el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social per conèixer la qualitat
i condicions de treball de les persones treballadores a Espanya.
– D’altra banda, l’Enquesta de condicions de vida és una estadística de periodicitat anual, harmonitzada en l’àmbit europeu, que realitzen conjuntament l’Idescat i
l’INE. Mesura la incidència i composició de la pobresa mitjançant l’establiment d’un
llindar de risc de pobresa. A més, ofereix informació sobre la distribució personal
de la renda a partir dels ingressos anuals nets. Així mateix, aporta dades sobre les
privacions de les llars, les condicions dels habitatges i l’indicador de risc de pobresa
o exclusió social harmonitzat.
– L’Enquesta de l’ús del temps de l’Idescat té per objectiu mesurar la magnitud
del temps que la població dedica a les activitats diàries. Comprèn la distribució, la
durada i l’horari de les activitats i proporciona informació sobre els horaris efectius
de treball, l’abast del treball que no és de mercat, els ajuts entre les llars, el comportament de la població en temps de lleure, el temps de treball remunerat i no remunerat, i el temps de les activitats diàries realitzades amb ordinador o Internet.
– L’Enquesta de qualitat i condicions de Treball (EQCT) del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies està adreçada a les persones treballadores a Catalunya. Té com a objectiu analitzar les característiques dels seus llocs de treball per
conèixer la qualitat del treball i les condicions de treball, amb el benentès que una
bona qualitat en el treball impacta positivament en la qualitat de vida de les persones. Aquesta enquesta, que es realitzarà durant aquest any 2019, proporcionarà informació sobre les dimensions següents:
• Situació laboral
• Perspectives professionals
• Temps de treball i desplaçaments
• Relacions laborals i discriminació en el treball
• Salut i estat anímic
• Condicions de treball i factors de risc
• Treball domèstic i de cura

4.50.02. Compliment de mocions

90

BOPC 394
25 de juliol de 2019

• Conciliació i flexibilitat
• Formació, habilitats i participació
• Ingressos
Així com de dades sociodemogràfiques de cada persona treballadora, com el
sexe i l’edat.
Pel que fa a la dimensió Treball domèstic i de cura, l’Enquesta incorpora preguntes sobre si a la llar hi ha persones que necessiten de la cura de la persona treballadora enquestada i quantes; quina part del treball familiar i domèstic realitza;
si la seva parella coopera en el treball familiar i domèstic, i les hores que hi dedica
diàriament al treball familiar i/o domèstic.
Addicionalment, en la dimensió de Conciliació i flexibilitat s’analitza en quina
mesura les persones treballadores han d’allargar la seva jornada laboral o dedicar
part del seu temps lliure a exigències laborals, així com les dificultats per sol·licitar
permisos, llicències o reduccions de jornada per maternitat/paternitat o per cura de
familiars dependents.
3.d) Desplegar les mesures necessàries d’acompanyament del Pla director per un
treball digne posat en marxa pel Govern de l’Estat per lluitar contra el frau en la
contractació temporal i l’abús en la contractació a temps parcial en la línia que han
desplegat amb bons resultats els governs de les Illes Balears i de les Illes Canàries.
En l’àmbit del frau en la contractació temporal la Inspecció de Treball desenvolupa diverses campanyes, la de frau en la contractació temporal celebrada a l’empara
de l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors (la investigació es concentra en l’existència de causa que permeti la contractació) i la de vigilància i control dels contractes formatius celebrats a l’empara de l’article 11 de l’ET (la investigació es concentra
en comprovar l’existència i adequació de la formació i el compliment dels requisits
legals i convencionals per a l’accés a aquestes modalitats).
En quant a la campanya de frau en la contractació temporal (art. 15 ET), a finals
de l’any 2018 la Inspecció va començar a treballar amb l’eina de lluita contra el frau
(HLF) del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. En una primera fase
es va remetre cartes/requeriment a determinada tipologia d’empreses en les que,
mitjançant creuament de dades es constatava l’encadenament de contractes superior
a 24 mesos i/o contractes d’obra i servei de més de 48 de mesos –exclosa construcció–. Durant 2019 desenvoluparem la segona fase que consistirà en l’actuació en totes aquelles empreses que no han donat compliment a la carta/requeriment (previst
investigar 1.434 empreses durant l’any 2019 a Catalunya).
Durant 2018, les actuacions de comprovació del frau en la contractació temporal
i en els contractes formatius presenten una ràtio de 4,3 contractes temporals transformats en indefinits a requeriment inspector per empresa investigada, amb un total
de 11.024 contractes transformats (57,5% homes / 42,5% dones).
Les investigacions dutes a terme de gener a maig de 2019 han tingut com a resultat: 680 propostes de sanció per frau en la contractació; 410 requeriments d’esmena i
un total de 5.002 (2.762 homes i 2.240 dones) contractes temporals transformats en
indefinits a requeriment de la inspecció.
3.f) Impulsar, durant l’any 2019, les mesures necessàries en el marc de la legislació de la renda garantida de ciutadania per a eradicar la pobresa en dones grans,
tal com estableix l’article 47.d de la Llei 17/2015.
La Llei 14/2017 de 20 de juliol crea la renda garantida de ciutadania, establerta
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia amb la finalitat d’assegurar els mínims
d’una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure llur autonomia i participació activa en la societat.
Una unitat familiar només pot donar dret a un sol expedient de prestació de la
renda garantida de ciutadania. En el cas que en una mateixa unitat familiar hi hagi
més d’una persona amb dret a ésser titular de la prestació, té preferència per a ac-
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cedir-hi la persona que no tingui cap tipus d’ingrés econòmic o el tingui més baix,
amb preferència, també, per qui tingui la potestat parental. No obstant això, a l’article 5.5 de la Llei, relatiu als titulars i beneficiaris de la prestació, s’indica que les
dones que tenen legalment reconeguda la condició de víctima de violència masclista
en l’àmbit de la llar, adquireixen automàticament la titularitat de la prestació, sempre que hi tinguin dret.
La disposició addicional tercera de la Llei de la renda garantida de ciutadania regula el complement de pensions no contributives i el complement de pensions estatals, destinats bàsicament a donar cobertura a les persones grans o amb discapacitat,
no activables laboralment, que tenen pocs recursos econòmics o estan en situació de
pobresa. Si bé a l’hora de determinar el dret no es té en compte el gènere de la persona sol·licitant, és cert que el nombre de perceptors d’aquests complements és més
elevat en les dones que en els homes.
Les dades estadístiques de 06 2019, són les següents:
Prestació

Complement
de PNC
Complement
Pensions
Estatals

< 65
anys
10.347
169

71

Homes

Dones

Total

10.347

10.891

169

103

Prestació

Complement
de PNC
Complement
Pensions
Estatals

Homes
> = 65
Total
anys
8.134 18.481 38,65%
240 49,28%

< 65
anys
10.891

Dones
Total
benefi> = 65
Total
ciaris
anys
18.439 29.330 61,35% 47.811

103

144

Homes

Dones

21.238 44,42%

8.134

18.439

272 55,85%

71

144

< 65 anys

247 50,72%

487

> = 65 anys

Total
beneficiaris
26.573 55,58% 47.811
Total

215 44,15%

487

Complements de Pensions Estatals:
< 65 anys: les pensions estatals són Incapacitats Permanents Totals i Absolutes,
bàsicament.
> = 65 anys: les pensions estatals són per jubilació i viduïtat, bàsicament.
3.g) Garantir que les famílies monoparentals femenines tinguin accés a la renda
garantida de ciutadania i de tots els complements en prestacions socials que permetin reduir la xifra del 43% de pobresa que afecta aquestes famílies en el termini
d’un any.
Tal i com figura en el propi preàmbul de la Llei 14/2017, es tracta d’una prestació amb un caràcter de política familiar molt marcat, que protegeix les famílies i els
infants de les situacions de vulnerabilitat i pobresa extrema, en especial les famílies
monoparentals.
La pròpia llei 14/2017 de la Renda Garantida de Ciutadania, garanteix l’accés a
la renda garantida de totes les famílies monoparentals que es trobin sota del llindar
d’ingressos establerts legalment, i també fa compatible la prestació amb el contracte
de treball a temps parcial en aquest col·lectiu
Així mateix, la Llei 5/2008, pretén també afavorir l’autonomia de les dones que
estiguin en situacions de violència masclista als efectes del dret a percebre la renda
garantida de ciutadania, es tenen en compte exclusivament els ingressos i les rendes
individuals de cada dona.
La Llei 14/2017 preveu en el seu marc normatiu que cap de les beques escolars
(menjador, lleure, transport o d’altres) sigui ni computable a efectes d’accés a la
prestació, ni deduïble d’aquest.
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Amb el desplegament del Reglament de la Renda Garantida de Ciutadania es
preveu l’ampliació dels beneficiaris de la prestació, per garantir una total cobertura
per als col·lectius més vulnerables.
3.i) Posar en marxa les mesures necessàries per a garantir l’accés a l’habitatge
de dones i famílies monoparentals femenines en situació d’especial vulnerabilitat, de
manera que es mantingui l’aplicació dels mecanismes de priorització d’adjudicació
d’habitatge social a dones víctimes de violència de gènere d’acord amb el reglament
de la Mesa de Valoració per a Situacions d’emergències Econòmiques i Socials a
Catalunya, es reforci el finançament de les entitats que treballen amb dones i que estan adherides a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social, i s’incrementin els recursos
residencials d’urgència per a dones víctimes de violència masclista.
En primer lloc, s’informa que el Reglament de la Mesa de Valoració de les Situacions d’Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya preveu que les dones
víctimes de violència de gènere tinguin una priorització en l’atenció dels casos. En
aquests casos s’ofereix un re-allotjament adequat en un municipi que les rebi i en
el qual no sentin situació de risc, un cop ja han passat pels programes específics de
recuperació. Durant l’any 2017, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) va adjudicar un total de 102 habitatges a dones que van patir violència de gènere. L’any
2018 es van formalitzar 103 adjudicacions a dones víctimes de violència de gènere.
Tots els casos de dones víctimes de violència de gènere que complien els requisits
sòcio-econòmics establerts per als casos atesos per la Mesa van suposar la corresponent adjudicació d’habitatge.
Alhora, l’Agència dona suport a entitats que proporcionen allotjament a col·lectius de persones que requereixen una especial atenció, sovint amb problemes d’integració social, i que donen servei a més de 5.000 persones. És la Xarxa d’Habitatges
d’Inclusió Social (XHIS), per a la qual l’any 2017 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va destinar 3,5 M€ per aquest concepte, per donar suport a 207 entitats que
gestionaven un total de 2.038 habitatges. Per a l’any 2018, han estat també més de
200 entitats, amb 3,8 M€ per a 2.246 habitatges.
D’aquestes entitats, a maig de 2019 són 13 les que treballen amb el col·lectiu de
dones, entre les quals hi ha dones víctimes de violència de gènere. Atesa la naturalesa de la problemàtica que es gestiona, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya no té
coneixement exacte del nombre i de la localització dels habitatges que les entitats
destinen a atendre exclusivament dones víctimes de violència de gènere. Malgrat
tot, consten 88 habitatges gestionats per les 13 entitats que treballen amb dones en
situació d’exclusió, moltes de les quals són dones víctimes de violència de gènere.
Per aquest any, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya té previst complementar
els recursos destinats a aquesta política pública amb 400.010 € provinents del Fondo
Estatal contra la Violencia de Género.
3.j) Presentar-li en seu parlamentària, complint el calendari a què s’havia compromès, el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022, en què es
concretin les mesures previstes, el calendari d’implantació, els indicadors de compliment i la dotació pressupostària.
El Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022 és previst que s’aprovi per Acord de Govern el 9 de juliol de 2019. Aquest pla inclou la programació econòmica de les actuacions 2019, i estableix per a cadascuna de les actuacions programades una bateria d’indicadors de resultats, i si escau també d’indicadors d’impacte.
Núria Balada i Cardona, presidenta
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Control del compliment de la Moció 60/XII, sobre els drets de les
dones i les desigualtats de gènere
390-00060/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 43300 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, en compliment de la Moció 60/XII, sobre els drets de les dones i les desigualtats de gènere (tram. 390-00060/12)us informo, amb el document annex facilitat per
l’Institut Català de les Dones, de les actuacions que s’han portat a terme.
Barcelona, 18 de juliol de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència
Annex

En compliment de l’esmentada Moció, us fem avinent el següent:
3.a) Crear en l’estructura del Govern un departament de feminismes i LGBTI per
a garantir que totes les polítiques públiques que s’executen i es formulen al Parlament i la Generalitat inclouen el principi d’equitat de gènere i per a garantir que hi
ha recursos econòmics i humans especialitzats suficients per a executar una política
pública que garanteixi la igualtat entre homes i dones.
L’Administració de la Generalitat exerceix les competències de la Llei 17/2015,
d’Igualtat Efectiva de Dones i Homes, d’acord amb l’article 7, mitjançant l’Institut
Català de les Dones, com a principal òrgan impulsor i coordinador, i també a través
dels òrgans i els equips que cada departament assigna com a responsable de les polítiques d’igualtat de dones i homes i de l’aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere.
L’article 7, apartat 4, de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’Igualtat Efectiva de
Dones i Homes, adscriu al Departament de Presidència, els òrgans competents per a
liderar i implementar les polítiques de gènere, amb l’objectiu d’assegurar-ne la transversalitat i garantir el lideratge que necessiten. En el mateix sentit, la disposició final
primera de l’esmentada llei estableix la modificació de la Llei 11/1989, mitjançant
la qual l’Institut Català de les Dones s’adscriu al Departament de Presidència, a fi
de facilitar i de reforçar el seu paper de garant del compliment de la Llei d’Igualtat
Efectiva de Dones i Homes i de l’aplicació de la seva transversalitat.
Aquest fet situa l’impuls i la coordinació de les polítiques d’igualtat de gènere en
el centre de les polítiques públiques desenvolupades pel Govern de la Generalitat de
Catalunya. Cal tenir en compte, a més, el context pressupostari que tanmateix impedeix qualsevol plantejament de creació de nous departaments.
3.b) Demanar a la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de
Dones i Homes, creada per la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes, de presentar en el termini de tres mesos una anàlisi de gènere del
pressupost de la Generalitat elaborada amb una comissió de control formada per
persones i entitats de referència en la lluita pels drets de les dones i contra les violències masclistes.
El Pla Estratègic de Polítiques d’Igualtat de Gènere 2019-2022, aprovat per
Acord de Govern d’11 de juny de 2019, inclou la programació econòmica per al
2019 de les 326 actuacions previstes. El pressupost previst per a 2019 és de 72,5 M€.
Aquest pla també inclou, en el seu Eix d’Acció 3 el Programa d’Intervenció Integral
contra la Violència Masclista, amb una dotació de 29,5 M€ per a 2019, inclosos en la
xifra anterior. El Programa d’Intervenció Integral, a més a més, preveu, com a una
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de les principals actuacions, la configuració d’un programa pressupostari específic
en l’àmbit de la violència masclista, a incorporar en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Des de l’any 2013 els informes d’execució anual de la transversalitat de la perspectiva de gènere, previstos amb posterioritat a l’article 5, apartat t), de la Llei
17/2015, de 21 de juliol, d’Igualtat Efectiva de Dones i Homes, efectuen un seguiment de la inclusió de la perspectiva de gènere en tots els departaments de l’Administració de la Generalitat.
També, cal fer esment que el propi pla estratègic preveu les següents actuacions,
a desenvolupar pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, en
col·laboració amb l’Institut Català de les Dones:
6.1.1.2 Inclusió i difusió d’un apartat per a la incorporació de la perspectiva gènere en el disseny i avaluació de polítiques públiques a la Guia de criteris per a la
definició de plans i programes de la Generalitat de Catalunya.
6.1.2.1 Revisió memòries de programa amb perspectiva de gènere.
6.1.2.2 Facilitació de l’emplenament de les memòries de programa pressupostari
pel que fa al seu impacte de gènere.
6.1.2.3 Monitoratge d’un programa pressupostari amb perspectiva de gènere.
6.1.2.4 Realització d’auditories de gènere sobre el compliment dels objectius incorporats en les memòries pressupostàries dels departaments i organismes del sector públic.
6.1.3.1 Difusió i implementació de la Guia per incorporar la perspectiva de gènere en els contractes públics.
3.c) Publicar i fer accessibles tots els informes d’impacte de gènere a què fa referència la Llei 17/2015 en el termini de tres mesos.
Els informes d’impacte de gènere que elabora l’Institut Català de les Dones formen part de l’expedient de tramitació de les disposicions que s’elaboren en l’àmbit
competencial dels departaments de l’Administració de la Generalitat, d’acord amb
el seu àmbit funcional.
Els informes d’impacte de gènere són públics i s’acompanyen en els processos
de presentació de suggeriments i al·legacions en el marc dels tràmits d’audiència i
informació pública.
Amb caràcter general, i sens perjudici dels eventuals límits previstos a la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, és obligat facilitar els informes d’impacte de gènere a la persona que els
sol·liciti en exercici del dret d’accés a la informació pública, d’acord amb el procediment establert a l’esmentada llei.
3.d) Establir i publicar en el termini de sis mesos un règim i un circuit sancionadors clars amb relació a les infraccions que estableix la Llei 17/2015, per tal d’establir un protocol dels circuits de denúncia i sanció.
Per Acord de 24 d’abril de 2019, el Govern ha aprovat el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2019-2020. El Pla està estructurat per departaments, seguint l’estructura orgànica d’aquesta Administració,
i consta de dues parts. La primera part conté la llista dels projectes normatius, la
tramitació dels quals es preveu iniciar durant aquest període. En cada iniciativa
s’especifiquen els objectius i el calendari aproximats del tràmit de consulta pública
prèvia si escau, de l’inici de la tramitació i de l’aprovació per part del Govern. En
la segona part consten els projectes normatius que estan en tràmit, en relació amb
els quals s’indica l’objecte concret de la iniciativa i la previsió d’aprovació per part
del Govern.
Entre les noves iniciatives del Departament de la Presidència, el Pla normatiu
inclou la següent: Projecte de decret de desplegament del règim sancionador de la
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, amb l’objectiu de
desplegar el règim sancionador previst a la Llei 17/2015.
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Igualment, El Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022 en el
seu Eix d’Acció 6, preveu el desplegament de l’esmentat règim sancionador i l’aprovació del corresponent reglament, d’acord amb allò establert als articles 59 a 64 de
la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’Igualtat Efectiva de Dones i Homes.
3.e) Fer que el compliment de les clàusules de gènere a què fa referència la Guia
per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics sigui un
requisit per a optar a l’adjudicació dels contractes de la Generalitat.
S’ha donat compliment a aquest punt mitjançant l’aprovació pel Govern de la Generalitat de Catalunya de la Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en
els contractes públics, mitjançant Acord del Govern de data 12 de setembre de 2018.
Aquesta guia ha comptat en la seva elaboració amb la participació dels sindicats,
entitats i organitzacions empresarials i del tercer sector i de les associacions municipalistes articulada mitjançant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
de la Generalitat.
La Guia desenvolupa les previsions del Codi de Contractació Socialment Responsable de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la perspectiva de gènere. Amb
aquest objectiu assenyala unes pautes per tal que es pugui integrar aquesta visió al
llarg de tots els estadis del procés contractual i conté clàusules model per facilitar
que els compradors públics les puguin utilitzar en els seus contractes.
La Guia es va presentar en una jornada que va tenir lloc el 26 de febrer de 2019
a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Igualment, el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022 preveu
la difusió i implementació de la Guia i també la realització del seguiment la inclusió
de les clàusules de gènere en la contractació realitzada per tots els departaments de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) assenyala que l’adjudicació dels contractes es fa ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació, i estableix els requisits formals i substantius que han
d’acomplir els criteris d’adjudicació. Amb caràcter general, aquesta Llei estableix
que es poden aplicar clàusules d’igualtat com a criteris d’adjudicació sempre que estiguin vinculades a l’objecte del contracte, siguin específiques, estiguin establertes
als plecs i siguin coherents amb el contingut de la prestació.
En el marc de la Llei de contractes del sector públic l’article 10 de la Llei 17/2015,
del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes regula la contractació com un
mecanisme per assolir la igualtat i estableix que les Administracions publiques han
de promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en el mercat laboral incorporant clàusules de gènere a la contractació pública en relació amb les
ofertes de contractació, les condicions d’execució dels treballs contractats, i entre
els criteris de valoració; també preveu que s’han d’establir mecanismes d’avaluació
i seguiment de les mesures d’igualtat incorporades.
3.f) Posar en marxa en el termini de tres mesos el distintiu d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes en el treball, creat per l’article
35 de la Llei 17/2015, i publicar la llista d’empreses que el tenen.
L’Institut Català de les Dones ha desenvolupat les condicions i requisits per a
l’atorgament del Distintiu d’acord amb el que preveu l’article 35 de Llei 17/2015, del
21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes. Aquests requisits s’han d’inclòs
al Pla d’acció de suport a les empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i
d’oportunitats de dones i homes en el treball.
Actualment, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies està recollint
les aportacions dels agents socials sobre les mesures que preveu el Pla, incloses les
condicions i requisits d’atorgament del Distintiu, abans de l’aprovació per part del
Govern.
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Un cop estigui aprovat l’esmentat pla, l’Institut Català de les Dones és qui atorgarà aquest distintiu d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes en el treball, amb l’aprovació prèvia del plenari del Consell Nacional de
Dones de Catalunya.
3.g) Incloure en el projecte de reforma horària mesures efectives de conciliació
que no tinguin un impacte negatiu en l’economia de les dones, com ara aspectes de
corresponsabilitat entre dones i homes i el garantiment del temps de cures.
Institut Català de les Dones (ICD) i la Reforma Horària (RH) duen a terme la
campanya «Trobar temps dins del temps per a les dones». L’objectiu és debatre sobre la Reforma Horària des d’una perspectiva de gènere i contribuir a fer-la efectiva
promovent que les associacions de dones siguin motor del canvi de les mesures que
cal implementar i que contribueixen al benestar de les dones. La campanya consisteix a donar a conèixer les propostes del Pacte Nacional de la Reforma Horària que
beneficien les dones a representants de l’associacionisme femení, per tal que les divulguin a les associades i els seus àmbits d’actuació i influència.
La Reforma Horària proposa actuacions en diferents àmbits: Teixit productiu,
Administració, Comunitat educativa, Comerç, Audiovisual, Associacionisme, Esport, Serveis sanitaris, i Mobilitat.
L’Institut Català de les Dones i la Iniciativa per a la Reforma Horària ha elaborat materials de sensibilització que expliquen gràficament els motius de gènere per
avançar en la humanització dels horaris. Aquests materials descriuen, reivindiquen
i resumeixen de manera didàctica i a través d’il·lustracions els motius de gènere per
avançar en la humanització dels horaris. En destaquen quatre:
– el temps de cura compartit: corresponsabilitat plena
– el co-lideratge de dones i homes de la societat i les empreses
– la igualtat de condicions de dones i homes en el món laboral
– el dret a una vida plena amb més temps propi i més salut
En el marc del Projecte Temps Retrobat l’Institut Català de les Dones (ICD) ha
cofinançat l’informe Temps retrobat, les dones i la reforma horària, de l’Associació
Salut i Família. Aquest informe reflecteix com són capaces les dones de pensar el
temps quan tenim un temps per a fer-ho. Han participat en aquest estudi qualitatiu
dones vulnerables que viuen en condicions adverses i retallen les seves necessitats
més bàsiques i dones professionals que es mouen entre temps i espais molt diversos i
contradictoris. Totes elles han contribuït apassionadament a donar forma a un seguit
d’idees, propostes i recomanacions pràctiques per a canviar la cultura imperant del
temps i poder viure aquests canvis en primera persona, alhora que aquests puguin
sostenir-se al llarg del temps.
3.l) Impulsar una reforma de la regulació autonòmica de l’impost sobre la renda
de les persones físiques.
Respecte a l’ampliació a les famílies monoparentals de la deducció en la quota
per lloguer de l’habitatge habitual previst actualment per a les famílies nombroses
(article 1 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre), no es formulava cap objecció i s’estimava un impacte en la recaptació (en termes de pèrdua d’ingressos), de 197.000
euros.
Quant a la creació d’una nova deducció en relació amb les quantitats satisfetes
en el període impositiu en concepte de retribucions per relació especial del servei
de la llar familiar, aquest centre directiu va formular alguns dubtes i recomanava
reconduir l’incentiu per la via de la despesa, sistema que permet acotar, gestionar i
controlar millor els seus destinataris. En aquets cas, el cost estimat de la mesura, en
termes de pèrdua de recaptació, és de 14.346.302 euros.
En relació amb el compliment de la Moció, s’informa que s’està treballant en
l’ampliació a les famílies monoparentals de la deducció en la quota per lloguer de
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l’habitatge habitual previst actualment per a les famílies nombroses, per a incorporar-la a la propera llei d’acompanyament que aprovi el Govern de Catalunya.
Pel que fa a la deducció per les quantitats satisfetes en concepte de retribucions
per relació especial del servei de la llar familiar, s’està estudiant, a l’efecte del compliment dels principis de progressivitat i de capacitat econòmica que informen el
sistema tributari, la determinació de quins contribuents poden resultar-ne beneficiaris (nivell de rendes) així com el percentatge i import màxim de la deducció
(per determinar-ne l’impacte que aquest benefici fiscal ha de tenir en la recaptació
de l’impost). L’objectiu és introduir les deduccions en el proper pressupost, per tal
que es tingui en compte el seu efecte en el càlcul del dèficit i, mantenir el principi
d’equilibri pressupostari.
3.m) Equiparar per a les famílies monoparentals totes les prestacions, ajuts, descomptes i altres accions que ofereix el Govern per a les famílies nombroses.
La regulació de famílies nombroses i monoparentals pertany a àmbits competencials diferents, de manera que els avantatges que la legislació estatal recull per
a les famílies nombroses que formen part de matèries de la seva competència i no
són traslladables a les famílies monoparentals que tenen només reconeixement a
Catalunya i per tant només poden establir-se avantatges en l’àmbit de les seves competències.
3.n) Promoure la creació d’un servei especialitzat d’atenció integral als treballadors de la llar que ofereixi la possibilitat de denúncia de qualsevol tipus d’abús per
mitjà de recursos fàcils i disponibles (telèfon vermell).
Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant la Inspecció de Treball, es dona resposta de manera habitual a totes les denúncies que es presenten. A més a més, la Inspecció de Treball és un servei públic al qual correspon
exercir la vigilància del compliment de les normes de l’ordre social i exigir les responsabilitats pertinents, així com l’assessorament i, si escau, conciliació, mediació i
arbitratge en aquestes matèries i sempre en el marc d’una actuació concreta.
Cal a dir, què la Llei 23/2015, Llei ordenadora del Sistema de la Inspecció de
Treball no permet la possibilitat de denunciar telefònicament, però posem de manifest que existeixen canals fàcils i disponibles a l’abast de tothom que ho necessiti.
S’ha publicat un full informatiu on s’explica com es pot denunciar, davant la Inspecció, una situació de treball irregular que pateix una persona estrangera en situació irregular: enllaç La ITC, una eina per a la justícia sociolaboral. Trabajo
3.o) Incloure en les actuacions d’ofici de la Inspecció de Treball criteris específics relatius als riscos laborals derivats de tasques de cura, com l’ús de productes
químics.
La Inspecció de Treball en les seves actuacions en matèria de seguretat i salut
laboral té en compte els riscos laborals intrínsecs en tots els tipus de feina, a més a
més, sempre dona resposta a totes les denúncies específiques presentades per treballadores de la llar.
Però no pot incloure de manera planificada aquest tipus d’actuacions, atès que
la prestació de serveis es desenvolupa en l’àmbit del domicili particular i per tant
queda fora de l’abast de la Inspecció la comprovació directa del treball (article 18.2
CE inviolabilitat del domicili). I a més a més, per la manca de denúncies de les treballadores afectades, que no acostumen a donar aquest pas fins que es produeix la
extinció de la relació laboral, ja que en molts casos es tracta de persones estrangeres
en situació irregular al país.
Des del Departament, mitjançant la Inspecció de Treball, es participa activament
en el grup de treball sobre treballadores de la llar, de les cures de les persones i de
la neteja.
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I a més a més, la Inspecció ja va dissenyar un full informatiu, editat Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sobre com poden denunciar davant la Inspecció les situacions de treball irregular les persones estrangeres en situació irregular: enllaç La ITC, una eina per a la justícia sociolaboral. Trabajo
3.p) (apartats primer i segon). Impulsar mesures per a fer més accessible la formació i l’arrelament de les dones migrades.
El Govern garanteix l’ensenyament del català a la població adulta en general, que
s’articula per mitjà del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), amb
cursos presencials i amb cursos en línia (plataforma Parla.cat).
El Consorci prioritza l’oferta de cursos de nivells inicials i bàsics, per tal de reduir les ràtios mínimes i màximes d’alumnes en aquests nivells, com a element clau
per a la qualitat i èxit en l’aprenentatge de la llengua per part de les persones nouvingudes, atès el creixement dels darrers anys d’alumnes de procedència estrangera.
Actualment, en els cursos de nivell inicial el preu de matrícula és ja gratuït. Els
cursos de nivell bàsic s’estructuren en tres mòduls (bàsic 1, bàsic 2 i bàsic 3), amb
un cost de matrícula de bonificat ja en un 90%. La matrícula de 13,57EUR per cada
mòdul, compta amb possibles reduccions del 50% (pensionistes, membres de família nombrosa de categoria general, membre de família monoparental de categoria
general i persones amb discapacitat reconeguda de més del 33%); i del 70% (persones en situació d’atur, membres de família nombrosa de categoria especial, membre
de família monoparental de categoria especial).
El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix la gratuïtat del 3r mòdul
de nivell basic per a alumnes que fan de forma continuada els tres mòduls.
Pel que fa a la flexibilitat en l’aprenentatge de català, s’ofereix també la plataforma de cursos de català en línia Parla.cat. La flexibilitat horària de cursos presencials per poder ser seguits en cap de setmana com es proposa, ara per ara no és
viable ja que el conveni col·lectiu vigent per al personal de plantilla (estructural) del
Consorci estableix específicament que la jornada i horari del personal es presta de
dilluns a divendres. D’acord amb això, no se li poden assignar tasques en dissabte
i diumenge.
En aquests moments s’està valorant la possibilitat d’extensió de la gratuïtat de
matrícula a tot el nivell bàsic i els recursos econòmics i humans que serien necessaris. Cal tenir present que el cost de personal representa el 92% del pressupost anual
del Consorci per a la Normalització Lingüística. Per això, la implementació d’aquesta proposta, així com altres possibles mesures de flexibilització horària per a cursos
presencials, depèn d’un increment en la dotació de recursos econòmics i humans
del Consorci en futurs exercicis pressupostaris, atès que el 2019 s’està operant amb
pròrroga del pressupost de 2017.
3.r) Garantir l’obligatorietat dels informes d’impacte de gènere en les actuacions
urbanes de mitjana i gran escala amb uns continguts mínims recollits jurídicament
en el text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, i amb
les modificacions que hi va fer la Llei 3/2012.
L’avantprojecte de la Llei de Territori es troba actualment en procés de valoració
dels suggeriments i al·legacions presentats en el tràmit d’informació púbica i d’incorporació dels aspectes atesos, entre els quals la regulació per tal d’aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones, en compliment de la Llei 17/2015, de
21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
Núria Balada i Cardona, presidenta
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Control del compliment de la Moció 61/XII, sobre les llengües en
l’ensenyament
390-00061/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 42767 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 61/XII, sobre les llengües en l’ensenyament (tram. 390-00061/12), us informo del següent:
De del Departament d’Educació s’organitza la formació permanent del professorat en llengua anglesa en tres blocs:
1. Actualització metodològica de l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera.
2. Aprenentatge integrat de contingut i llengua anglesa (AICLE/CLIL).
3. Competència comunicativa en llengua anglesa.
Les activitats formatives que s’ofereixen poden tenir format telemàtic, semi presencial o presencial, i es distribueixen en tres torns, un primer torn al primer trimestre del curs escolar, un segon torn segon trimestre i un tercer torn a l’estiu.
Pel que fa a l’actualització metodològica de l’ensenyament de la llengua anglesa,
el personal docent especialista en llengua anglesa pot realitzar activitats formatives relacionades amb les metodologies globalitzades, l’ús de la dramatització, l’ús
de les noves tecnologies i la ludificació aplicada a l’ensenyament/aprenentatge de la
llengua anglesa.
En el marc del plantejament curricular per competències, i per tal de donar resposta als nous reptes educatius sobre l’aplicació del currículum i l’avaluació competencial, des del Departament d’Educació s’ha organitzat una activitat formativa
específica per al professorat formador en llengua anglesa, que també ha permès ampliar la borsa de professorat formador en aquest àmbit.
El professorat que vol participar en la formació per impartir una matèria no lingüística en anglès (AICLE/CLIL) ha de disposar com a mínim del certificat B2 en
llengua anglesa.
L’AICLE/CLIL contribueix a incrementar la competència lingüística de l’alumnat a través del plantejament de nous reptes cognitius, l’organització d’activitats per
la resolució de problemes, i alhora promou i encoratja a l’alumnat perquè tingui més
autonomia i desenvolupi les competències del pensament (thinking skills).
Durant el curs lectiu el personal docent de nivell no universitari pot sol·licitar
participar en un dels cursos presencials de llengua anglesa que les EOI imparteixen
dins el programa Cursos extensius de llengua anglesa per al professorat (nivells 4t,
5è o C1), o participar en els cursos telemàtics si s’opta per l’Institut Obert de Catalunya (IOC) (nivells 3r, 4t i 5è).
També des del Departament d’Educació s’ofereix dins el programa d’estiu, cursos de llengua anglesa presencials a les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) amb l’objectiu d’actualitzar la competència comunicativa dels nivells B2, C1 i C2 del Marc
europeu comú de referència (MECR).
Les activitats que organitza el Departament d’Educació són gratuïtes i no tenen
cap cost per al personal docent que hi participa.
En l’àmbit de l’actualització metodològica, i en l’àmbit de la formació per a la
impartició de matèries no lingüístiques en anglès, com en la millora en el coneixement i l’ús de la llengua anglesa, el Departament d’Educació ha organitzat una nova
oferta formativa a l’estiu.
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També us informo que des del Departament d’Educació es dona continuïtat al
programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe establert en la Resolució
ENS/1363/2017, de 7 de juny, que vol incrementar la competència comunicativa de
l’alumnat escolaritzat en els ensenyaments d’educació primària, secundària, batxillerat i formació professional en les llengües estrangeres curriculars (anglès i francès).
Des del Departament d’Educació també es promou la participació dels centres educatiu en programes de cooperació educativa internacional, com Erasmus+,
eTwinnning i Global Scholars, entre altres, perquè faciliten la interacció del professorat i l’alumnat de Catalunya amb professorat i alumnat d’arreu d’Europa i d’altres
països de tot el món.
Els centres educatius que participen en aquests programes, desenvolupen projectes educatius al voltant de temes específics d’interès comú que permeten aprofundir
en l’aprenentatge de diverses matèries fent ús de l’anglès com a llengua de comunicació.
També es promou la participació dels centres educatius en estades d’immersió
lingüística, com ara els programes d’Immersió de primavera, i els programes d’Immersió de tardor.
S’han organitzat estades lingüístiques de tres dies de durada en albergs de la xarxa XANASCAT per a alumnat escolaritzat en centres de màxima complexitat per a
l’aprenentatge de llengües estrangeres.
Per al curs 2019-2020 des del Departament d’Educació està previst organitzar
estades lingüístiques de curta durada en els mateixos albergs de XANASCAT per a
alumnat escolaritzat en centres educatius d’alta i màxima complexitat.
Des del Departament d’Educació es promou i es facilita la participació dels
centres educatius en programes i iniciatives d’acompanyament i suport lingüístic a
l’alumnat, com el Programa d’Auxiliars de Conversa o el Programa de Voluntariat
Lingüístic.
Pel que respecta al foment de continguts audiovisuals en versió original subtitulada en els mitjans de comunicació públics de Catalunya, us informo que l’emissió
dels continguts en versió original és diversa i accessible, però el seu ús és una opció
individual i personal perquè coexisteix amb la versió doblada.
Barcelona, 11 de juliol de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller
d’Interior sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en el
desallotjament de famílies vulnerables a Manresa el 25 de març de
2019
355-00076/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 15 de la Comissió d’Interior, tinguda el 22.07.2019,
DSPC-C 320.
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Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller
d’Interior sobre la creació d’una unitat policial de seguretat per al
president de la Generalitat
355-00077/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 15 de la Comissió d’Interior, tinguda el 22.07.2019,
DSPC-C 320.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller
d’Interior sobre els canvis en la prefectura del Cos de Mossos
d’Esquadra
355-00078/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 15 de la Comissió d’Interior, tinguda el 22.07.2019,
DSPC-C 320.

Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx
4.70.01.

Encàrrec del despatx de la consellera de Cultura al conseller de
Territori i Sostenibilitat
330-00143/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 43293 / Coneixement: 22.07.2019

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que durant l’absència de la consellera de Cultura, del 21 al 26 de juliol de 2019,
mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament
el conseller de Territori i Sostenibilitat.
Cordialment,
Barcelona, 16 de juliol de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 165/2019, de 16 de juliol, d’encàrrec del despatx de la consellera de Cultura al conseller de Territori i Sostenibilitat del 21 al 26 de juliol de 2019,
és publicat al DOGC 7921, de 19 de juliol de 2019.
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Encàrrec del despatx de la consellera de Justícia a la consellera
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
330-00144/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 43294/ Coneixement: 22.07.2019

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que durant l’absència de la consellera de Justícia, des del dia 19 fins al dia 21 de
juliol de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu
Departament la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Cordialment,
Barcelona, 16 de juliol de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 166/2019, de 16 de juliol, d’encàrrec del despatx de la consellera de Justícia a la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, des del
dia 19 fins al dia 21 de juliol de 2019, és publicat al DOGC 7921, de 19 de juliol de 2019.

Encàrrec del despatx de la consellera d’Empresa i Coneixement al
conseller d’Interior
330-00145/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 43295 / Coneixement: 22.07.2019

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que durant l’absència de la consellera d’Empresa i Coneixement, des del dia 20 de
juliol fins el dia 28 de juliol de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el conseller d’Interior.
Cordialment,
Barcelona, 17 de juliol de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 167/2019, de 17 de juliol, d’encàrrec del despatx de la consellera d’Empresa i Coneixement al conseller d’Interior des del dia 20 de juliol fins al dia
28 de juliol de 2019, és publicat al DOGC 7921, de 19 de juliol de 2019.
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Suplència en l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern
i conseller d’Economia i Hisenda pel conseller d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència
330-00146/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 43296 / Coneixement: 22.07.2019

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte
que durant l’absència del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, els dies 19 i 20 de juliol de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, n’exercirà
la suplència en l’exercici de les seves funcions, el conseller d’Acció Exterior, Rela
cions Institucionals i Transparència.
Cordialment,
Barcelona, 18 de juliol de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 168/2019, de 18 de juliol, pel qual s’estableix la suplència en
l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
els dies 19 i 20 de juliol de 2019, és publicat al DOCG 7921A, de 19 de juliol de 2019.

4.70.05.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòries de les Oficines dels Expresidents de la Generalitat
Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas i Carles Puigdemont
corresponents al 2018
334-00064/12, 334-00065/12, 334-00066/12 i 334-00067/12
PRESENTACIÓ: MERITXELL MASÓ I CARBÓ, SECRETÀRIA GENERAL DE
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
Reg. 42796 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.07.2019

Al president del Parlament

Molt Honorable president,
En compliment d’allò que estableix l’article 7.2 de la Llei 8/2003, de 22 d’abril,
de l’estatut dels expresidents de la Generalitat de Catalunya, relatiu a la memòria anual que han d’elaborar, us adjuntem les memòries d’activitats corresponents
a l’any 2018 de les oficines dels Molt Honorables senyors Pasqual Maragall, José
Montilla, Artur Mas i Carles Puigdemont.
Atentament,
Barcelona, 15 de juliol de 2019
Meritxell Masó i Carbó, secretària general de Presidència
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.70.10.

Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya relatiu a l’anàlisi
de la recontextualització, amb voluntat sexualitzadora, de continguts
protagonitzats per menors d’edat a Internet
337-00022/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Reg. 43081 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 23.07.2019

Al president del Parlament

Molt Hble. Sr. Roger Torrent i Ramió,
Em plau de fer-vos a mans l’Anàlisi de la recontextualització, amb voluntat sexualitzadora, de continguts protagonitzats per persones menors d’edat a internet,
i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.
Cordialment,
Barcelona, 17 de juliol de 2019
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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